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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

1 a little bit อะลิท'เทิลบิท เล็กน�อย   
2 about อะเบาทฺ' ประมาณ   
3 above อะบัฟว' สูง, เหนือ, บน   
4 accede แอคซีด' เสด็จข้ึนเสวยราชสมบัติ   
5 accident แอค'ซิเดินทฺ อุบัติเหตุ   
6 achievement อะชีฟว'เมินทฺ ความสําเร็จ   
7 across อะครอส' ข�าม   
8 act แอคทฺ แสดง ทํา   
9 action แอค'ชัน การกระทํา, การแสดง   
10 activity แอคทีฟ'วิที กิจกรรม   
11 actor แอค'เทอะ นักแสดงชาย   
12 actress แอค'เทรส นักแสดงหญิง   
13 add แอด เพ่ิม,บวก,เติม   
14 add up แอดอัพ เติมเต็ม,บวก   
15 adventure แอดเวน'เชอะ การผจญภัย   
16 adventure story แอดเวน'เชอะ  สทอ'รี เร่ืองผจญภัย   
17 advertisement แอดเวอ'ทิซเมินทฺ การโฆษณา   
18 aero plane แอ'โร เพลน เคร่ืองบิน   
19 Aesop’s fable อี'ซอพ เฟ'เบิล นิทานอีสป   
20 afraid อะเฟรด' กลัว   
21 Africa แอฟ'ริกา ทวีปแอฟริกา   
22 after อาฟ'เทอะ/แอฟ'เทอะ หลัง,หลังจาก   

23 afternoon 
อาฟเทอะนูน;แอฟ'
เทอะนูน 

บTาย 
  

24 again อะเกน' อีกคร้ัง   
25 against อะเกนสฺทฺ' ตรงกันข�าม,ตTอต�าน   
26 age เอจฺ อายุ   
27 agent เอ'เจินทฺ ตัวแทน(ธุรกิจ)   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

28 ago อะโก' ลTวงไปแล�ว   
29 agree อะกรี' เห็นด�วย   
30 ahead อะเฮด' ข�างหน�า   
31 aim เอม จุดมุTงหมาย   
32 air แอร[ อากาศ   
33 aircraft แอร['คราฟทฺ การบิน,เคร่ืองบิน   
34 airplane แอร['เพลน เคร่ืองบิน   
35 airport แอร['พอร[ท ทTาอากาศยาน   
36 album แอล'บัม ชุดแผTนเสียง   
37 all ออล ท้ังหมด   
38 alley แอล'ลี ตรอก   
39 allow อะเลา' อนุญาต   
40 almost แอล'โมสทฺ เกือบ   
41 along อะลอง' ตาม(ถนน,ทาง)   
42 aloud อะเลาดฺ' ออกเสียง,ออกเสียง   
43 alphabet แอล'ฟาเบท ตัวอักษร   
44 already ออลเรด'ดี แล�ว ผTานไปแล�ว   
45 always ออล'เวย[ซ เป_นประจํา   
46 amazing อะเม'ซิง นTาประหลาดใจ   
47 America อะเม'ริกา ประเทศอเมริกา   
48 among อะมังก อยูTทTามกลาง,ระหวTาง   

49 amusement อะมิวซ'เมินทฺ 
ของเลTน, สันทนาการ, 
ความสนุกสนาน 

  

50 ancient เอน'เชิน เกTาแกT,โบราณ   
51 and แอนดฺ และ   

52 Andes แอน'ดีซ 
ช่ือเทือกเขาในอเมริกา
ตะวันตกเฉียงใต� 

  

53 angry แอง'กรี โกรธ   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

54 animal แอน'นิเมิล สัตว[   

55 animation แอนนิเม'ชัน 
ความมีชีวิตชีวา, 
กระบวนการสร�างหนัง
การ[ตูน 

  

56 ankle แอง'เกิล ข�อเท�า   
57 annoy แอนนอย รําคาญ   
58 another อะนา'เธอะ อ่ืน,อีกหน่ึง   
59 answer อาน'เซอะ คําตอบ   
60 ant แอนทฺ มด   

61 Antarctica แอนทาร[ค'ทิคะ 
แอนตาร[กติกา ช่ือทวีปท่ี
ล�อมรอบข้ัวโลกใต� 

  

62 anther แอน'เธอะ เกสรตัวผู�ของดอกไม�   
63 any เอน'นี บ�าง, เลย   
64 anyone เอน'นีวัน ใครๆ   
65 anything เอน'นีธิง ส่ิงใดก็ตาม   
66 anywhere เอน'นีแวร[ ท่ีไหนก็ตาม   

67 apostrophe อะพอส'ทระฟe 
เคร่ืองหมายแสดงความเป_น
เจ�าของ 

  

68 apple แอพ'เพิล แอปเปfล   
69 April เอ'พริล เดือนเมษายน   

70 aquarium อะแคว'เรียม 
ท่ีเก็บ (บTอ,ถัง,อTางฯลฯ) 
สัตว[นํ้าหรือพืชนํ้า 

  

71 architect อาร['คิเทคทฺ สถาปนิก   
72 area แอ'เรีย พ้ืนท่ี, อาณาบริเวณ   
73 Arise อะไรซ' ราศรีเมษ   
74 arm อาร[ม แขน   
75 army อาร['มี กองทัพ, กองทหาร   
76 around อะเราน[ดฺ' รอบ   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

77 arrange อะเรนจฺ' จัด,เตรียม   
78 arrival อะไร'เวิล การมาถึง   
79 arrive อะไรฟว' มาถึง   
80 art อาร[ทฺ ศิลปะ   
81 article อาร['ทิเคิล บทความ   
82 artist อาร['ทิสทฺ ศิลปfน, ชTางฝeมือ   
83 Asia เอ'เชีย ทวีปเอเชีย   
84 ask อาสคฺ ถาม   
85 asleep อัสลีพ' นอนหลับ   
86 aspirin แอส'ไพริน ยาแก�ปวดและลดไข�   
87 at แอท ท่ี, ณ   
88 attack อะแทค' โจมตี   
89 attain อะเทน' .บรรลุผล, สําเร็จ   
90 audio ออ'ดีโอ เก่ียวกับเสียง   
91 August ออ'กัสทฺ เดือนสิงหาคม   
92 aunt อานทฺ ปkา   
93 Australia ออสเทร'เลีย ประเทศออสเตรเลีย   
94 aviary เอ'วีเออรี สถานท่ีเล้ียงนก   
95 awake อะเวค' ปลุก, ต่ืนนอน   
96 away อะเว' ไป, จากไป   
97 baby เบ'บี เด็ก, ทารก   
98 back แบค หลัง   

99 backpack แบคแพค 
เดินทางไกลโดยมีเปkสะพาย
หลังไปด�วย 

  

100 badminton แบด'มินเทิน กีฬาแบดมินตัน   
101 bag แบ็ก กระเปmา   
102 bake เบค อบ   
103 bakery เบ'เคอะรี ร�านขนมปnง   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

104 baking power เบ'คิง เพา'เออะ ผงฟูท่ีใช�ทําขนม   
105 bald บอลดฺ ล�าน   
106 ball บอลล[ ลูกบอล   
107 ballerina แบลละรี'นะ นักเต�นระบําบัลเลTต[หญิง   
108 balloon บะลูน' ลูกโปoง   
109 banana บะแนน'นะ กล�วย   
110 band แบนดฺ วงดนตรี   
111 bank แบงคฺ ธนาคาร   
112 bar บาร[ ทTอน,แทTง   
113 barge บาร[จฺ เรือท�องแบน   
114 barn บาร[น โรงนา,ยุ�งฉาง   
115 base เบส ฐาน   
116 Basketball บาส'คิทบอล กีฬาบาสเกตบอล   
117 bat แบท ค�างคาว   
118 bath บาธ การอาบนํ้า   
119 bathroom บาธ'รูม ห�องนํ้า   
120 battle แบท'เทิล การแขTงขัน     
121 beach บีชฺ ชายหาด   
122 beak บีค จะงอย, ปากนก   
123 bean บีน ถ่ัว   
124 bear แบร[ หมี   
125 bear cub แบร[ คับ ลูกหมี   
126 bear hunt แบร[ ฮันทฺ การลTาหมี   
127 beard เบียร[ด หนวดเครา   
128 beat บีท ตี,เฆ่ียน   
129 beautiful บิว'ทิฟูล สวยงาม   
130 because บิคอซ' เพราะวTา   
131 become บิคัม' กลายเป_น   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

132 bed เบด เตียง   
133 bedroom เบด'รูม ห�องนอน   
134 bee บี ผ้ึง   
135 before บิฟอร[' กTอน   
136 beg เบก ขอ, ขอทาน   
137 begin บิกิน' เร่ิมต�น   
138 beginning บิกิน'นิง การเร่ิมต�น, จุดเร่ิมต�น   
139 behave บิเฮฟว[' กระทําตน, ประพฤติตน   
140 behind บิไฮดฺ' ข�างหลัง   
141 bell เบล ระฆัง   
142 beloved บิเลิฟ'วิด ซ่ึงเป_นท่ีรัก   
143 below บิโล' ตํ่าลงไป,ข�างลTาง   
144 belt เบลทฺ เข็มขัด   

145 bench เบนช 
ม�าน่ังยาวสําหรับหลายคน
น่ัง 

  

146 bend เบนดฺ ทําให�งอ,โค�ง   
147 beside บิไซดฺ' อยูTข�าง,ถัดจาก,นอกเหนือ   
148 best เบสทฺ ดีท่ีสุด   
149 between บิทวีน' ระหวTาง   
150 beyond บิยอนดฺ' เหนือ,เกิน,เลย   
151 bicycle ไบ'ไซเคิล;ไบ'ซิค'เคิล จักรยานสองล�อ   
152 bide ไบดฺ ทน, เผชิญ, ข้ึนอยูTกับ   
153 big บ๊ิก ใหญT   
154 Big Ben บ๊ิกเบน หอนาฬิกาบ๊ิกเบน   
155 bike ไบคฺ จักรยานสองล�อ   
156 bill บิล ใบเสร็จ   
157 bin บิน ถังขยะ   
158 binocular บะนอค'คิวลาร[ซฺ กล�องสTองทางไกล   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

159 biography ไบออก'กระฟe ชีวประวัติ   
160 bird เบิร[ด นก   

161 birdbath เบิร[ด'บาธ 
แอTงหรืออTางนํ้าต้ืนสําหรับ
นกในสวน 

  

162 birth เบิร[ธ การเกิด   
163 birthday เบิร[ธ'เด วันเกิด   
164 birthday present เบิร[ธ'เด เพรซ'เซินทฺ ของขวัญวันเกิด   

165 bishop บิช'เชิพ 
หัวหน�าบาทหลวง, สังฆ
นายก 

  

166 bite ไบทฺ กัด, ตTอย,งับ   
167 black แบลค ดํา,มืด,สีดํา   
168 blackboard แบลคฺ'บอร[ด กระดานดํา   
169 blank แบลงคฺ ท่ีวTาง   
170 blanket แบลง'คิท . ผ�าหTม   

171 bleeding บลีด'ดิง 
การหล่ังเลือด,การเอา
เลือดออก 

  

172 blend เบลนดฺ ผสม,รวมกัน   
173 blender เบลน'เดอะ เคร่ืองปntนผสมอาหาร   
174 blind  ไบลนดฺ ตาบอด   
175 block บลอค ทTอนไม�,ก�อนใหญT   
176 bloom บลูม ดอกไม�, การออกดอก   
177 blouse เบลาซฺ เส้ือสตรี   
178 blow down โบล ดาวนฺ เปoาลง, เปoาใสT   
179 blue บลู สีนํ้าเงิน   
180 board บอร[ดฺ แผTนกระดาน   
181 board game บอร[ดฺ เกม เกมกระดาน   
182 boat โบท เรือ   
183 body บอด'ดี รTางกาย   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

184 boil บอยลฺ เดือด, ต�มนํ้าเดือด   
185 bone โบน กระดูก   
186 bonus โบ'นัส เงินแถม,เงินพิเศษ   
187 book บุค หนังสือ   
188 book  shelf บุค ชลฟฺ ช้ันวางหนังสือ   
189 bookmark บุค'มาร[ค ท่ีค่ันหนังสือ   
190 bookshop บุค ชอพ ร�านขายหนังสือ   
191 bookworm บุค'เวิร[ม หนอนหนังสือ   
192 boot บูท รองเท�าหุ�มข�อเท�า   
193 booth บูธ แผงลอย   
194 bore บอร[ ทําให�เบ่ือหนTาย   
195 boring บอ'ริง ท่ีนTาเบ่ือ   
196 borrow บอ'โร ยืม   
197 bossy บอส'ซี วัว, ลูกวัว   
198 both โบธ ท้ังสอง   
199 bottle บอท'เทิล ขวด   
200 bottom บอท'ทัม ก�น   
201 bough เบา ก่ิงไม�   
202 boulevard บูล'ละวาร[ด' ถนนสายสําคัญในเมือง   
203 bounce เบาซฺ กระโดด   
204 bowl โบล ชาม   
205 boy บอย เด็กผู�ชาย   
206 bracelet เบรส'ลิท กําไลข�อมือ   
207 branch เบรานชฺ ก่ิงไม�   
208 brave เบรฟว กล�าหาญ   
209 bread เบรด ขนมปnง   
210 break เบรค ทําให�แตก   
211 break  down เบรก ดาวนฺ แตกลง, เสีย, พัง, ล�มเลิก   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

212 breakfast เบรค'ฟาสทฺ อาหารเช�า   
213 breath เบรธ ลมหายใจ   
214 brick บริค ก�อนอิฐ   
215 bride ไบรดฺ เจ�าสาว   
216 bridge บริดจฺ สะพาน   
217 bright ไบรทฺ สวTาง, สดใส   
218 brilliant บริล'เยินทฺ ฉลาดมาก   
219 bring บริง เอามาให�, นํามาให�   
220 brink บริงคฺ ริม, ขอบ, จุดปลาย   
221 broke โบรค ล�มละลาย, ถังแตก   
222 brook บรูค ทนทุกข[, ยินยอม   
223 broom บรูม ไม�กวาด   
224 brother บรา'เธอะ พ่ีชายหรือน�องชาย   
225 brown เบรานฺ สีนํ้าตาล   
226 brush บรัช แปรง   
227 bubble บับ'เบิล ฟองอากาศ   
228 bucket บัค'คิท ถังนํ้า   
229 Buddha บูด'ดะ พระพุทธเจ�า   
230 Buddhist บุด'ดิสท พุทธศาสนิกชน   
231 buffalo บัฟ'ฟะโล ควาย   
232 build บิลดฺ สร�าง   
233 building บิล'ดิง ตึก, สิ่งกTอสร�าง   
234 bump บัมพฺ .ชน, กระแทก   
235 bumper บัม'เพอะ เคร่ืองกันชน   
236 burn เบิร[น เผาไหม�   
237 bus บัส รถประจําทาง   
238 bus  station บัส สเท'ชัน สถานีรถบัส   
239 bus  stop บัส สทอพ ท่ีหยุดรถประจําทาง   
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ไม�ได� 

240 but บัท แตT   
241 butter บัท'เทอะ เนย, เนยเหลว   
242 butterfly บัท'เทอะไฟลฺ ผีเสื้อ   
243 button บัท'เทิน กระดุม   
244 buy บาย ซ้ือ   
245 buyer บาย'เออะ ผู�ซ้ือ   
246 by บาย โดย   
247 cage เคจฺ กรง   
248 cake เคค ขนมเค�ก   
249 calcium แคล'เซียม แคลเซียม   
250 calculate แคล'คิวเลท คํานวณ   

251 calf คาล[ฟ 
ลูกวัว, ลูกควาย, ลูกช�าง, 
ปลาวาฬ 

  

252 call คอล เรียก, สTงเสียงร�อง   
253 camera แคม'เมอระ กล�องถTายรูป   
254 camp แคมพฺ คTายท่ีพัก   

255 campfire แคมพฺ'ไฟเออะ 
กองไฟกลางสนามเพ่ือหุงต�ม
หรือเพ่ือความอบอุTน 

  

256 camping แคมพิง คTายท่ีพัก   
257 can แคน แคน, สามารถ   
258 Canada แคน'นะดา ประเทศแคนาดา   
259 canal คะแนล' คลอง   
260 candle แคน'เดิล เทียน   
261 candy แคน'ดี ลูกกวาด   
262 cape เคพ เส้ือคลุมไหลT   
263 capital แคพ'พิเทิล เมืองหลวง   
264 caption แคพ'ชัน คําอธิบายภาพ   
265 car คาร[ รถยนต[   
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ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

266 card คาร[ด บัตร   
267 cardboard คาร[ด'บอร[ด กระดาษแข็ง   
268 care  for แคร[ ฟอร[ เอาใจใสT   
269 carefully แคร['ฟูล ระมัดระวัง   
270 carol แคร['รอล เพลงร่ืนเริง   

271 carousel 
แครระเซิล';แครระ
เซล' 

เคร่ืองเลTนม�าหมุน 
  

272 carriage แคร['ริอิจฺ . รถม�าส่ีล�อ   
273 carrot แค'เริท แครอท   
274 carry แค'รี ถือ, ห้ิว, แบก, ลําเลียง, สTง   
275 carton คาร['เทิน กลTองกระดาษ   
276 cartoon คาร[ทูน' การ[ตูน   
277 case เคส กรณี   

278 cash แคช 
เงินเหรียญ , เงินธนบัตร 
, เงินสด 

  

279 cast คาสทฺ เหว่ียง, ท้ิง, หยTอน   
280 castle คาส'เซิล ประสาท   
281 cat แคท แมว   
282 catch แคทชฺ จับ   
283 catch up แคทชฺ อัพ ตามทัน, ไลTทัน   
284 caterpillar แคท'ทะพิลละ หนอนผีเส้ือ   
285 cause คอซ สาเหตุ   
286 cave เคฟว ถํ้า   
287 CD player ซีดี เพล'เออะ เคร่ืองเลTนซีดี   
288 ceiling ซีล'ลิง เพดาน   
289 celebrate เซล'ละเบรท ฉลอง   
290 celery เซล'เลอรี ผักข้ึนฉTาย   
291 cell เซลล[ โพรง, เซลล[   
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292 cell  phone เซลล[ โฟน โทรศัพท[มือถือ   
293 center เซน'เทอะ ศูนย[กลาง, ใจกลาง   
294 central เซน'ทรัล เป_นศูนย[กลาง   
295 centre เซน'เทอะ ศูนย[กลาง   

296 cent เซนทฺ 
หนTวยเงินตรา = 1 สTวน 
100 ดอลลาร[สหรัฐฯ 

  

297 century เซน'ชิวรี ศตวรรษ   
298 ceremonial เซอริโม'เนียล เก่ียวกับพิธีการ,พิธีรีตอง   
299 ceremony เซอ'ริโมนี พิธี   
300 chair แชร[ เก�าอ้ี   
301 change เชนจฺ เปลี่ยน   
302 chant ชานทฺ เพลง, การร�องเพลง   
303 character แค'ริคเทอะ บทบาทในละคร, ลักษณะ   
304 charity แช'ริที การกุศล, ความใจบุญ   
305 charming ชาร[ม'มิง มีเสนTห[   
306 chart ชาร[ท แผนท่ี, แผนภูมิ   
307 chase เชส ตามลTา, ไลTลTา   
308 chat แชท การคุยกันเลTน, คุยกันสนุก   
309 chauffeur โช'เฟอะ;โชเฟอ' คนขับรถ   
310 cheap ชีพ ถูก   
311 check เชค ตรวจสอบ   
312 cheer เชียร[ ไชโยโหTร�อง, ปลุกเร�า   
313 cheerful เชียร['ฟูล รTาเริง   
314 cheese ชีซ เนย   
315 cheetah ชี'ทะ เสือชีตาห[   
316 chemist เคม'มิสทฺ นักเคมี, เภสัชกร   
317 cherry เชอ'รี เชอร[ร่ี   
318 cherry tomato เชอ'รี ทะเม'โท มะเขือเทศเล็ก   
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319 chew ชู เค้ียว   
320 chick ชิค ลูกไกT, ลูกนก, เด็ก   
321 child ไชดฺ เด็ก   
322 children ชิล'เดรน เด็กๆ   
323 Children’s Day ชิล'เดรนเด วันเด็ก   
324 chili ชิล'ลี พริก   
325 chill out ชิลเอาทฺ ผTอนคลาย   
326 chimney ชิม'นี ปลTองไฟ   
327 China ไช'นะ ประเทศจีน   
328 chip ชิพ แผTนตัด, เศษไม�   
329 chocolate ชอ'คะลิท ช็อกโกแลต   
330 choice ชอยซฺ ตัวเลือก   
331 choose ชูส เลือก   
332 chop ชอพ สับ   

333 chorus คอ'รัส 
คณะนักร�องเพลงประสาน
เสียง 

  

334 Christmas คริส'เมิส 
วันคล�ายวันประสูติของพระ
เยชูตรงกับวันท่ี 25 
ธันวาคม 

  

335 Christmas’s Day คริส'เมิสเด วันคริสมาสต[   
336 church เชิร[ชฺ โบสถ[   
337 cinema ซิน'นะมา โรงภาพยนตร[   
338 circle เซอ'คึล วงกลม   
339 city ซิท'ที เมือง   
340 clap แคลพฺ ปรบมือ   
341 class คลาส ช้ัน   

342 classical แคลส'ซิเคิล 
มีมาตรฐานสูง, ดีเดTน, 
ช้ันหน่ึง 
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343 classify แคลส'ซิไฟ จัดกลุTม   
344 classmate คลาส'เมท เพ่ือนรTวมชั้นเรียน   
345 classroom คลาส'รูม ห�องเรียน   
346 clean คลีน สะอาด   
347 clean up คลีน อัพ ทําความสะอาดจนหมด   
348 cleaner คลีน'เนอะ คนทําความสะอาด   
349 clear เคลียร[ อยTางชัดเจน   
350 clever คลี'เวอะ ฉลาด   
351 click คลิค ล้ินสปริง, ตัวดึง   
352 climb ไคลบฺ ปeน   
353 climb up ไคลบฺอัพ ปeนข้ึน   
354 clip คลิพฺ ขริบ, ตัดออก, ตัดให�สั้น   
355 clock คลอค นาฬิกา   
356 close โคลส ปfด   

357 closet โคลซ'ซิท 
ขนาดห�อง, ห�องรวม, 
ห�องนํ้า,    

  

358 cloth คลอธ เส้ือผ�า   
359 cloth bag คลอธ แบก กระเปmาผ�า   
360 cloud เคลาดฺ เมฆ   
361 clove โคลฟว กลีบ(กระเทียม)   
362 clown เคลานฺ ตัวตลก   
363 club คลับ สโมสร   
364 coach โคช ครูฝxกสอน   
365 coat โคท ขนสัตว[, เสื้อนอก, เส้ือคลุม   
366 coconut โค'คะนัท มะพร�าว   
367 coffee คอฟ'ฟet กาแฟ   
368 coin คอยนฺ เหรียญกษาปณ[   
369 cold โคลดฺ หนาว, เย็น   
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370 collage คะเลจ' 
เทคนิคการปะวัสดุตTางๆ                 
ในงานศิลปะ 

  

371 collar คอล'ละ คอปกเส้ือ   
372 collect คะเลคทฺ' สะสม   
373 collection คะเลค'ชัน ของสะสม   
374 colon โค'เลิน เคร่ืองหมาย (:)   
375 color คัล'เลอะ สี   

376 column คอล'ลัมน[ 
การจัดเรียงตามลําดับ ตาม
แนวยาว, คอลัมน[ 

  

377 comb โคมบ[ หวี   
378 combine คัมไบน[';คอม'ไบน[ ผสม   
379 come คัม มา   
380 come back คัม แบค กลับมา   
381 comedy คอม'มีดี เร่ืองตลกขบขัน   
382 comfort คัม'เฟfร[ท สะดวงสบาย   
383 comma คอม'มะ เคร่ืองหมาย (,)   

384 commemorate คะเมม'โมเรท 
ฉลองเป_นการระลึกถึง, 
รําลึกถึง 

  

385 company คัม'พะนี บริษัท   
386 compare คัมแพรฺ[' เปรียบเทียบ   
387 compass คัม'พัส เข็มทิศ   
388 competition คอมพิทิช'ชัน การแขTงขัน   
389 complete คัมพลีท' เสร็จ, สมบูรณ[, จบ   
390 compress คัมเพรส';คอม'เพรส บีบ, กด, อัด, ยTอ   
391 computer คัมพิว'เทอะ เคร่ืองคอมพิวเตอร[   

392 
computer 
programmer 

คัมพิว'เทอะ โพร'แก
รมเมอะ 

คนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร[ 

  

393 concert คอน'เซิร[ท การแสดงดนตรี   
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394 conditional คันดิช'ชันเนิล ข้ึนอยูTกับ, มีเง่ือนไข   
395 cone โคน รูปทรงกรวย   
396 confident คอน'ฟfเดินทฺ ซ่ึงไว�วางใจ, ม่ันใจ   
397 congratulation คันแกรชชะเล'ชัน แสดงความยินดี   
398 consist of คันซิสทฺ' ออฟ ประกอบด�วย   
399 constant คอน'สเทินทฺ ม่ันคง   
400 constipation คอนสทะเพ'ชัน โรคท�องผูก   
401 contact คอน'แทคทฺ การติดตTอ   
402 content คอน'เทนทฺ สารบัญ   
403 context คอน'เทคซฺทฺ บริบท   
404 continue คันทิน'นิว ตTอเน่ือง   
405 conversation คอนเวอเซ'ชัน การสนทนา   
406 cook คุค ทําอาหาร   
407 cookbook คุค'บุค ตําราอาหาร   
408 cookie คุค'คี ขนมกินเลTน   
409 cool คูล เย็น, เย็นลง, เยือกเย็น   
410 copper คอพ'เพอะ ธาตุทองแดง   
411 copy คอพ'พี คัดลอก, สําเนา, พิมพ[   
412 coral คอ'เริล หินปะการัง   
413 coral reef คอ'เริล รีฟ แนวปะการัง   
414 coriander โครีแอน'เดอะ ระเบียง   
415 corn คอร[น ข�าวโพด   
416 corner คอร['เนอะ มุม   
417 correct คะเรคทฺ' ถูก, เท่ียงตรง   
418 correction คะเรค'ชัน การแก�ไข   
419 correctly คะเรคทฺ' ถูกต�องเหมาะสม   
420 cost คอสทฺ ราคา   
421 costume คอส'ทุม เคร่ืองแตTงกาย   
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422 cotton คอท'เทิน ฝkาย, ใยฝkาย   
423 cough คอฟ ไอ   
424 count เคาทฺ นับ   
425 countable เคาน'ทะบึล นับได�   
426 country คัน'ทรี ประเทศ   
427 course คอร[ส หลักสูตร   
428 cousin คัซ'เซิน ลูกพ่ีลูกน�อง   
429 cover คัฟ'เวอะ ปก, คลุม, หTอ   
430 cover with คัฟ'เวอะ วิธ ปกคลุมด�วย   
431 cow คาว แมTวัว   
432 cowboy คาว'บอย คาวบอย   
433 crayon เคร'ออน;เคร'เอิน ดินสอเทียน   
434 crazy เคร'ซี คลั่งไคล�   
435 cream ครีม ครีม   
436 crocodile ครอค'คะไดลฺ จระเข�   
437 cross ครอส เคร่ืองหมายกากบาท   
438 crosswalk ครอส'วอล[ค ทางเดินข�ามถนน   
439 crossword ครอส'เวิร[ด ปริศนาอักษรไขว�   
440 crowded เครา'ดิด แออัด   
441 crown เคราน[ มงกุฎ   
442 cruel ครู'เอิล โหดร�าย   
443 crush ครัช บีบ   
444 cry ไคร ร�องไห�   
445 culture คัล'เชอะ วัฒนธรรม   
446 cup คัพ แก�ว, ถ�วย   
447 cupboard คัพ'บอร[ด ตู�   
448 cure คิว'เออะ รักษา   
449 curl เคิร[ล ผมหยิก   
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450 curly เคอร['ลี งอ, เป_นลอน, หยิก,หยักศก   
451 curricular เคอริค'คิวละ หลักสูตรการศึกษา   
452 curtain เคอร['เทน มTาน, มูTล่ี, ฉาก   
453 cut คัท ตัด   
454 dad แด็ด คุณพTอ   
455 dairy แด'รี โรงรีดนม   
456 damage แดม'มิจฺ การทําลาย, ความเสียหาย   
457 dance ดานซฺ การเต�นรํา   
458 danger เดน'เจอะ อันตราย   
459 dangerous เดน'เจอะรัส ซ่ึงเป_นอันตราย   
460 drank แดรงคฺ ความมืด   
461 dart ดาร[ท ลูกดอก   
462 data เด'ทะ;ดา'ทะ ข�อมูล   
463 day เด วัน   
464 dear เดียร[ ท่ีรัก   
465 death เดธ ความตาย   
466 December ดีเซม'เบอะ เดือนธันวาคม   
467 decide ดิไซดฺ' ตัดสินใจ   
468 design ดิไซนฺ' ออกแบบ   
469 designer ดิไซ'เนอะ นักออกแบบ   
470 desk เดสคฺ โต}ะ   
471 dessert ดิเซิร[ท' ของหวาน   
472 detail ดี'เทล รายละเอียด   
473 detective ดิเทค'ทิฟว นักสืบ   
474 detective story ดิเทค'ทิฟว สทอ'รี เร่ืองการสืบสวน   
475 diagram ได'อะแกรม แผนภูมิ   
476 dialog ได'อะลอก บทสนทนา   
477 diamond ได'อะเมินดฺ เพชร   
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478 diarrhea ไดอะเรีย' โรคท�องเสีย,โรคท�องรTวง   

479 diary ได'อะรี 
สมุดบันทึกเหตุการณ[ในแตT
ละวัน 

  

480 dice ไดซฺ ลูกเต~า   
481 dictionary ดิค'ชะเนียร[รี พจนานุกรม   
482 die ได ตาย   
483 difference ดิฟ'เฟอะเรินซฺ ความแตกตTาง   
484 different ดิฟ'เฟอเรินทฺ แตกตTางกัน, ผิดกัน   
485 difficult ดิฟ'ฟะคัลทฺ ยาก   
486 digest ไดเจสทฺ' ยTอยอาหาร, ไตรTตรอง   
487 dining table ไดนฺนิง เท'เบิล โต}ะกินอาหาร   
488 dinner ดิน'เนอะ อาหารม้ือเย็น   
489 dip ดิพ จุTม, เทสีโดยใช�วิธีจุTมลงสี   
490 direction ดิเรค'ชัน;ไดเรค'ชัน ทิศทาง, คําแนะนํา   

491 director 
ดิเรค'เทอะ;ไดเรค'
เทอะ 

ผู�กํากับการแสดง 
  

492 dirty เดอร['ที สกปรก   
493 discover ดิสคัฟ'เวอะ ค�นพบ   
494 discuss ดิสคัส' อภิปราย   
495 disgust ดิสกัสทฺ ทําให�รู�สึกรังเกียจ   
496 dish ดิช จาน   
497 display ดิสเพล' นํามาต้ังแสดง   
498 distance ดิส'เทินซฺ ระยะหTาง   
499 diver ได'เวอะ นักดํานํ้า   
500 divide ดิไวดฺ' แบTง   

501 do ดู 
ทํา, ปฏิบัติ, การทําจน
สําเร็จ 

  

502 doctor ดอค'เทอะ หมอ   
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503 documentary ดอคคิวเมน'ทะรี ซ่ึงประกอบด�วยเอกสาร   
504 dog ดอก หมา   
505 doing ดู'อิง การกระทํา, ส่ิงท่ีกระทํา   
506 doll ดอล ตุ}กตา   
507 doll section ดอล เซค'ชัน แผนกตุ}กตา   

508 dollar ดอล'เลอะ 
ดอลลาร[,หนTวยเงินตรา
อเมริกัน 

  

509 dolly ดอล'ลี ตุ}กตา   
510 donate โด'เนท บริจาค   
511 donkey ดอง'คี ลา   
512 door ดอร[ ประตู   
513 dot ดอท จุด   
514 double ดับ'เบิล สองเทTา   
515 down ดาวนฺ ข�างลTาง   
516 downstairs เดาวนฺ'สแทร[ซ ลงบันได   
517 dragon แดรก'เกิน มังกร   
518 dragonfly แดรก'เกินไฟลฺ แมลงปอ   
519 drama ดรา'มะ;แดรม'มะ ละคร   
520 draw ดรอ ดึง, ลาก, วาด   
521 drawing ดรอ'อิง การวาดภาพ   
522 dream ดรีม ฝnน   
523 dress เดรส เคร่ืองแตTงกาย   
524 dress up เดรส อัพ แตTงตัว   
525 drink ดร้ิงคฺ ด่ืม   
526 drive ไดรฟว ขับ   
527 driver ไดร'เวอะ คนขับรถ   
528 droop ดรูพ ห�อย, เห่ียวแห�ง   
529 drum ดรัม กลอง   
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530 dry ไดร แห�ง, ทําให�แห�ง   
531 duck ดัค เป_ด   
532 durian ดิว'เรียน ทุเรียน   
533 during ดิว'ริง ในชTวงเวลา   
534 dust ดัสทฺ ฝุoน   
535 dustbin ดัสทฺ'บิน ถังขยะ   

536 duty ดิว'ที 
ภาษี, ความรับผิดชอบ, 
หน�าท่ี 

  

537 dwarf ดวอร[ฟ คนแคระ   
538 dynasty ได'เนิสที ราชวงศ[   
539 each อีช แตTละ   
540 eagle อี'เกิล นกอินทรี   
541 ear เอียร[ หู   
542 earache เอียร['เอค อาการปวดในหู   
543 easily อี'ซะลี โลก   
544 east อีสทฺ ตะวันออก   
545 easy อี'ซี งTาย   
546 eat อีท กิน   
547 eat out อีทเอาทฺ ไปกินอาหารนอกบ�าน   
548 eclipse อิคลิพซฺ' คราส (สุริยคราส )   
549 edge เอจ ขอบ   
550 education เอดจะเค'ชัน การศึกษา   
551 eel อีล ปลาไหล   
552 effect อิเฟคทฺ' ผลกระทบ   
553 egg เอ�ก ไขT   
554 Egypt อี'จิพทฺ ประเทศอิยิปต[   
555 either อี'เธอะ เชTนกัน   
556 elbow เอล'โบ ข�อศอก   
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557 electronic อิเลกทรอน'นิค เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส[   
558 elephant เอล'ละเฟfนทฺ ช�าง   

559 elk เอลคฺ 
กวางขนาดใหญTพบในแถบ
ภูเขาร็อกก้ีและอเมริกา
เหนือ 

  

560 e-mail อีเมล ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[   
561 emerald เอม'เมอะเริลดฺ มรกต   
562 emission อิมิช'ชัน การแพรTรังสี   
563 end เอนดฺ จุดจบ   
564 energy เอน'เนอะจี พลังงาน   
565 engine เอน'จิน เคร่ืองจักร   
566 engineer เอนจะเนียร[' วิศวกร   
567 England อิง'ลันดฺ ประเทศอังกฤษ   
568 English อิง'ลิช ภาษาอังกฤษ   
569 enjoy เอนจอย' สนุกสนาน   
570 enlightenment เอนไล'เทินเมินทฺ การให�ความรู�   
571 enough อินัฟ' เพียงพอ   
572 enter เอน'เทอะ เข�ามา, เข�าไป   
573 entertainment เอนเทอะเทน'เมินทฺ ความสนุกสนาน   
574 entrance เอน'เทรินซฺ ประตูทางเข�า   
575 entry เอน'ทรี ทางเข�า   
576 envelope เอน'วะโลพ ซองจดหมาย   
577 envious เอน'เวียส อิจฉา,ริษยา   
578 environment เอนไว'เรินเมินทฺ ส่ิงแวดล�อม   
579 equipment อิควิพ'เมินทฺ เคร่ืองมือ   
580 equivalent อิควิฟ'วะเลนท เสมอ,เทTากัน   
581 eraser อิเร'เซอะ ยางลบ   
582 erupt อิรัพทฺ' ระเบิด   
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583 escape อีสเคพ' หนี   
584 especially อิสเพช'เชิลลี โดยเฉพาะอยTางยิ่ง   
585 estate อิสเทท' มรดก, ทรัพย[สมบัติ,ท่ีดิน   
586 eve อีฟว เวลาเย็น,วันกTอนวันเทศกาล   
587 even อี'เวิน แม�วTา, แม�แตT   
588 evening อีฟว'นิง ตอนเย็น   
589 event อิเวนทฺ' เหตุการณ[   
590 ever เอฟ'เวอะ ตลอดไป   

591 Everest เอฟ'เวอะ เรสทฺ 
ยอดเขาเอเวอเรสต[ใน 
เทือกเขาหิมาลัย 

  

592 every เอฟว'รี ทุกๆ, แตTละ,ทั้งหมด   
593 everybody เอฟว'รีบอดี ทุกคน   
594 everyday เอฟว'รีเด ทุกวัน   
595 everyone เอฟว'รีวัน ทุกคน   
596 everything เอฟว'ริธิง ทุกสิ่งทุกอยTาง   
597 evil อี'เวิล ช่ัวร�าย, ไมTดี   
598 exact อิคแวคทฺ' ถูกต�อง   
599 example อิกแซม'เพิล ตัวอยTาง   
600 excellent เอค'ซะเลินทฺ ยอดเยี่ยม   
601 excite เอคไซทฺ' ทําให�ต่ืนเต�น,ปลุกปntน   
602 excited เอคไซ'ทิด ต่ืนเต�น   
603 exclaim เอคซฺเคลม' ร�องอุทาน   
604 exclamation mark เอคสคละเม'ชัน มาร[ค เคร่ือวงหมาย(!)   
605 excuse เอคสคิวซ' ขอโทษ   
606 exercise เอค'เซอไซซ ออกกําลังกาย   
607 exhausted เอกซอสทฺ' เหน่ือย ,หมดแรง   
608 exhibition เอกซะบิช'ชัน นิทรรศการ   
609 exit เอค'ซิท ทางออก   
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610 expansion อิคสแพน'ชัน การขยายออก   
611 expensive อิคสเพน'ซิฟว แพง   
612 explore เอคซฺพลอร[' สํารวจ, ค�นหา   

613 expression อิคสเพรช'ชัน 
การแสดงความรู�สึก,                                       
แสดงความหมาย 

  

614 extra เอค'สทระ พิเศษ   
615 eye อาย ดวงตา   
616 eyelash อาย'แลช ขนตา   
617 fable เฟ'เบิล นิทาน   
618 eyelash อาย'แลช ขนตา   
619 fable เฟ'เบิล นิทาน   
620 face เฟส หน�า   
621 fact แฟคทฺ ความจริง   
622 fact-finding แฟคทฺ ไฟ'ดิง การหาข�อเท็จจริง   
623 factory แฟค'ทะรี โรงงาน   
624 fairest แฟร[เรส เป_นกลางท่ีสุด   
625 fairy แฟ'รี เทพธิดา, นางฟkา   
626 fairy tale แฟ'รี เทล เทพนิยาย   
627 fall ฟอล ตกหลTน   
628 fall asleep ฟอล อัสลีพ' ผล็อยหลับ   
629 fall off ฟอล ออฟ ตก, ลด   
630 fall out ฟอล เอาทฺ ลดน�อยลง   
631 false ฟอลซฺ ผิด, ไมTจริง, ปลอม   
632 familiar ฟะมิล'เยอร[ คุ�นเคย   
633 family แฟม'มิลี ครอบครัว   
634 famous เฟม'มัส มีชื่อเสียง   
635 fan แฟน พัดลม   
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636 fantasia แฟนเท'เซีย 
ดนตรีผสมท่ีไมTมีรูปแบบ
แนTนอน 

  

637 fantastic แฟนแทส'ทิค ยอดเยี่ยม   
638 fantasy แฟน'ทะซี ความเพ�อฝnน, จินตนาการ   
639 far ฟาร[ ไกล   
640 far-away ฟาร[อะเว' หTางไกลออกไป   
641 farm ฟาร[ม ฟาร[ม,ไรT   
642 farmer ฟาร[ม'เมอะ ชาวนา   
643 fashion แฟช'ชัน รูปแบบการแตTงกาย   
644 fast ฟาสทฺ เร็ว   
645 fat แฟท อ�วน   
646 father ฟา'เธอะ พTอ   
647 favor ฟะ'เวอะ ความกรุณา, ไมตรีจิต   
648 favorite เฟ'เวอริท ซ่ึงเป_นท่ีโปรดปราน   
649 fear เฟeยร[ กลัว   
650 feast ฟeสทฺ พิธีฉลอง, งานเลี้ยง   
651 feature ฟe'เชอะ ลักษณะเฉพาะ   
652 February เฟบ'รัวรี เดือนกุมภาพันธ[   
653 feed ฟeด ให�อาหาร, เล้ียง, ปkอน   
654 feel ฟeล แตะ, สัมผัส, จับ, รู�สึก   
655 fell เฟล ทําให�ล�มลง, ตัด, โคTน   
656 fall into ฟอล อิน'ทู ตกไปยัง,ตกลงไปยัง   
657 fence เฟนซฺ ร้ัวล�อม   

658 ferry เฟอ'รี 
เรือข�ามฟาก, การขนสTงทาง
เคร่ืองบิน 

  

659 festival เฟส'ทะเวิล ประเพณี, เทศกาล   
660 fever ฟe'เวอะ ไข�   
661 fewer ฟfว'เออะ น�อยกวTา   
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662 field ฟeลดฺ ทุTง, สนาม   
663 fight ไฟทฺ ตTอสู�   
664 figure ฟfก'เกอะ รูปรTาง   
665 file ไฟลฺ แฟkมเอกสาร   
666 fill ฟfล เติม   
667 film ฟfล[ม ภาพยนตร[, หนัง   
668 final ไฟ'เนิล สุดท�าย   
669 find ไฟดฺ หา, พบ   
670 find out ไฟดฺเอาทฺ ค�นพบ   
671 fine ไฟนฺ ดี   
672 finely ไฟนฺ'ลี งดงาม, ดีเลิศ, ละเอียด   
673 finger ฟfง'เกอะ น้ิวมือ   
674 finish ฟfน'นิช ทําให�สิ้นสุด, เสร็จ, สําเร็จ   
675 fire ไฟ'เออะ เพลิงไฟ   
676 firecracker ไฟ'เออะแครคเคอะ ประทัด   
677 fireplace ไฟ'เออะเพลส เตาไฟ   
678 fish ฟfช ปลา   
679 fish sauce ฟfชซอส นํ้าปลา   
680 fisherman ฟfช'เชอะเมิน ชาวประมง   
681 fishing ฟfช'ชิง การตกปลา   
682 fish ฟfช ปลา   
683 fish sauce ฟfชซอส นํ้าปลา   
684 fisherman ฟfช'เชอะเมิน ชาวประมง   
685 fishing ฟfช'ชิง การตกปลา   
686 fit ฟfท เหมาะสม, สอดคล�อง   
687 five hundred ไฟฟฺฮัน'เดริด ห�าร�อย   
688 flag แฟลก ธง   
689 flap แฟลพ กระพือปeก, ตีปeกบิน   



 
 

28 | P a g e  
 

 

ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

690 flesh เฟลช เน้ือของผักและผลไม�   

691 flip ฟลิพ 
พลิกอยTางรวดเร็ว เบา, 
สะบัด 

  

692 float โฟลทฺ ลอย, ปลิวสะบัด   
693 flood ฟลัด นํ้าทTวม, อุทกภัย   
694 floor ฟลอร[ พ้ืน   
695 florist ฟลอ'ริสทฺ คนขายดอกไม�   
696 flower เฟลา'เออะ ดอกไม�   
697 flower market เฟลา'เออะ มาร[ค'คิท ตลาดดอกไม�   
698 flume ฟลูม รTองนํ้าแคบและต้ืน   
699 fly ไฟลฺ บิน   
700 foggy ฟอก'กี มีหมอกมัว, สลัว, ไมTชัด   
701 folk โฟล[ค ชาวบ�าน, ประชาชน   
702 follow ฟอล'โล ติดตาม   
703 food ฟูด อาหาร   
704 foot ฟุท เท�า, ปลาย, สTวนลTางสุด   
705 football ฟุท'บอล ฟุตบอล   
706 for ฟอร[ เพ่ือ   
707 forehead ฟอร['เฮด หน�าผาก   
708 forest ฟอ'ริสทฺ ปoา   
709 forever ฟอร[เอฟ'เวอะ ตลอดไป,นิรันดร   
710 forget ฟอร[เกท' ลืม   
711 form ฟอร[ม แบบฟอร[ม   
712 fortune stick ฟอร['เชิน สทิค เซียมซี   
713 forward ฟอร['เวิร[ด ตTอไป,สTงไป   

714 found เฟาดฺ 
กTอต้ัง, สร�างกTอ, 
วางรากฐาน 

  

715 founder เฟา'เดอะ ผู�กTอต้ัง   
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716 fox ฟอคซฺ สุนัขจิ้งจอก   
717 France ฟรานซฺ ประเทศฝร่ังเศส   
718 free ฟรี อิสระ   
719 freeze ฟรีซ แชTแข็ง   
720 Friday ไฟร'เดย[ วันศุกร[   
721 friend เฟรนดฺ เพ่ือน   
722 friendship เฟรนดฺ'ชิพ มิตรภาพ   
723 fright ไฟรทฺ ความกลัว, ความสะดุ�งตกใจ   
724 frog ฟรอก กบ   
725 from ฟรอม จาก   
726 front ฟรันทฺ ตอนหน�า, แถวหน�า   
727 fruit ฟรูท ผลไม�   
728 full ฟูล เต็ม, เต็มที่, อวบอัด   
729 full moon night ฟูลมูนไนทฺ คืนพระจันทร[เต็มดวง   
730 full stop ฟูล สทอพ เคร่ืองหมาย (.)   
731 fume ฟfวมฺ ไอนํ้า, ควัน   

732 fun ฟnน 
ความสนุกสนาน, ความ
ขบขัน 

  

733 function ฟnงคฺ'ชัน หน�าท่ีของบุคคล, บทบาท   
734 funny ฟnน'นี นTาหัวเราะ   
735 funny story ฟnน'นี สทอ'รี เร่ืองนTาหัวเราะ   
736 fur เฟอร[ ขนหนานุTม   
737 furniture เฟอร['นิเชอะ เฟอร[นิเจอร[   

738 furry เฟอ'รี 
ทําด�วยหรือประกอบด�วย
หนัง              ขนสัตว[ 

  

739 future ฟfว'เชอะ อนาคต   

740 gadget      แกด'จิท 
เคร่ืองมือ, เคร่ืองประดิษฐ[
เล็กๆ 
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741 gallery แกล'เลอรี การจัดแสดง   

742 gallon         แกล'ลัน 
หนTวยวัดปริมาตรของเหลว 
= 3.785 ลิตร 

  

743 gallop      แกล'ลัพ ว่ิงข�าม, ควบม�า   
744 game         เกม เกม   
745 gap         แกพ ชTองวTาง   
746 garage         การ[ราจฺ' โรงรถ   
747 garbage   การ['เบจฺ ขยะ   
748 garden         การ['เดิน สวน   
749 garland การ['แลนดฺ พวงมาลัย   
750 garlic         การ['ลิค กระเทียม   
751 gate     เกท ประตูร้ัว, ประตูนํ้า   

752 Gelatin         เจล'ละทิน 
โปรตีนเปราะงTายมีสีเหลือง
อTอน 

  

753 Gemini        เจม'มินิ ราศีเมถุน   
754 gentle เจน'เทิล นุTมนวลอTอนโยน   
755 geography จีออก'กระฟe ภูมิศาสตร[   
756 Germany เจอ'มันนี ประเทศเยอรมัน   
757 get เกท เอา,ได�รับ   
758 get off เกท ออฟ ลง, จาก   
759 get on เกท ออน ดําเนินตTอไป   
760 get to เกททู ไปยัง   
761 get up เกท อัพ ลุกข้ึนยืน, ต่ืนข้ึน   
762 ghost โกสทฺ ผี   
763 ghost story โกสทฺ สทอ'รี เร่ืองผี   
764 giant ไจ'อันทฺ ยักษ[, สิ่งที่ใหญTโตผิดปกติ   
765 gift กิฟทฺ ของขวัญ   
766 giraffe ยีราฟ' ยีราฟ   
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767 girl เกิร[ล เด็กผู�หญิง   
768 give กิฟว ให�   
769 give back กิฟว แบค ให�กลับ,คืน   
770 glad แกลด ดีใจ   
771 glass กลาส แก�ว, กระจก   
772 glass slipper กลาส สลิพ'เพอะ รองเท�าแก�ว   
773 glove กลัฟว ถุงมือ   
774 glue กลู กาว   
775 go on โกออน เกิดข้ึน, ดําเนินตTอไป   
776 go out โก เอาทฺ ออกไป   
777 go straight โก สเทรท ตรงไป , เดินตรงไป   
778 go to โก ทู ไป, ไปท่ี   
779 goal โกล เปkาหมาย   
780 godmother กอด'มาเธอะ แมTอุปถัมภ[   
781 gold โกลดฺ ทอง   
782 golden โกล'เดิน มีสีทอง, ซ่ึงทําด�วยทอง   
783 golf กอล[ฟ กีฬากอล[ฟ   
784 golf course กอล[ฟ คอร[ส สนามกอล[ฟ   
785 good กูด ดี   
786 goodbye กูดบาย ลากTอน   
787 goodness กูด'นิส ความดี   
788 gown เกานฺ เส้ือคลุมตัวยาว   
789 grade เกรด ระดับ   
790 grain เกรน เมล็ดข�าว   
791 grammar แกรม'มะ ไวยากรณ[   
792 grand แกรนดฺ ใหญTโต, สงTางาม   
793 grandfather แกรน'ฟาเธอะ ปูo, ตา   
794 grandmother แกรนด'มาเธอะ ยาย, ยTา   
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795 grandpa แกรนดฺ'พา ปูo, ตา   
796 grandparent แกรนดฺ'แพ'เรินทฺ ปูo ,ยTา, ตา, ยาย   
797 grape เกรพ องุTน   
798 graph แกรฟ กราฟ   
799 grass กราส หญ�า   
800 grate เกรท บดละเอียด, ขูด, ครูด   
801 grave เกรฟว หลุมศพ   
802 gray เกร สีเทา   
803 great เกรท ย่ิงใหญT   
804 Greece กรีซ ประเทศกรีซ   
805 green กรีน สีเขียว   

806 Greenland กรีน'แลนด[ 
ดินแดนโพ�นทะเลของ
เนเธอร[แลนด[ 

  

807 greeting card กรีท'ทิง คาร[ด บัตรอวยพร   
808 greetings กรีท'ทิง การทักทาย   
809 grid กริด ตะแกรง, ลูกกรง, เหล็ก   
810 grocery โกร'เซอรี ร�านขายของชํา   
811 ground เกรานฺดฺ พ้ืน, ดิน, บริเวณ   
812 group กรูพ กลุTม   
813 grow โกร ปลูก   
814 grow up โกร อัพ เติบโต, เจริญ, งอกข้ึน   
815 guard การ[ด ยาม   
816 guava กวา'วะ ฝร่ัง   
817 guess เกส เดา   
818 guest เกสทฺ แขก   
819 guide ไกดฺ มัคคุเทศก[, การแนะนํา   
820 guideline ไกดฺ'ไลนฺ เคร่ืองแนะแนว, นโยบาย   
821 guitar กีทาร[' กีตาร[   
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822 gum กัม เหงือก   
823 guy ไก คนน้ันคนน้ี   

824 habitat แฮบ'บิแทท 
ส่ิงแวดล�อมท่ีสิ่งมีชีวิตอาศัย
อยูT, ที่อยูTอาศัย 

  

825 hair แฮร[ ผม   
826 half ฮาล[ฟ คร่ึงหน่ึง   
827 Halloween แฮล'ละวีน วันฮาโลวีน   
828 halt ฮอลทฺ หยุด   
829 ham แฮม ขาหมูลมควัน   
830 hamburger แฮม'เบอเกอะ แฮมเบอเกอร[   
831 hammer แฮม'เมอะ ค�อน   
832 hand แฮนดฺ มือ   
833 hand in แฮนดฺ อิน สTง, เสนอ   
834 handbag แฮนดฺ'แบก กระเปmาถือ   
835 handkerchief แฮง'เกอะชีพ ผ�าเช็ดหน�า   
836 handsome แฮนดฺ'เซิม หลTอ   
837 hang แฮง แขวน   
838 hangman แฮง'เมิน เพชฌฆาต   
839 happen แฮพ'เพิน เกิดข้ึน, บังเอิญ   
840 happily แฮพ'พะลี อยTางมีความสุข   
841 happy แฮพ'พี สุขใจ   
842 harbor ฮาร['เบอะ ท่ีล้ีภัย, ทTาเรือ   
843 hard ฮาร[ด ยาก   
844 hare แฮร[ กระตTายปoา   
845 harmful ฮาร[ม'ฟุล เป_นอันตราย   
846 hat แฮท หมวก   
847 hatch แฮช กกไขT, ฟnกไขT, ผลิต   
848 hate เฮท เกลียด   
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849 head เฮด หัว, ศีรษะ   
850 headache เฮด'เอค อาการปวดหัว   
851 health เฮลธฺ สุขภาพ   
852 hear เฮียร[ ได�ยิน   
853 heart ฮาร[ท ใจ   
854 heartbeat ฮาร[ท'บีท การเต�นของหัวใจ   
855 heat ฮีท ความร�อน   
856 heavy เฮฟ'วี อยTางหนัก, อยTางแข็งแกรTง   
857 heel ฮีล ส�นเท�า   
858 height ไฮทฺ ความสูง   

859 helicopter เฮล'ละคอพเทอะ 
เฮลิคอปเตอร[, เคร่ืองบินปeก
หมุน 

  

860 hello  สวัสดี   
861 helmet เฮล'เมท หมวกกันน็อก   
862 help เฮลพฺ ชTวยเหลือ   
863 hen เฮน แมTไกT   
864 here เฮียร[ ท่ีน่ี   
865 hero ฮี'โร วีรบุรุษ   
866 hi ไฮ สวัสดี   

867 hibiscus ไฮบิส'คัส 
พูTระหง, พืชไม�ดอกขนาด
ใหญT 
และมีสีฉูดฉาด 

  

868 high ไฮ สูง   
869 high heels ไฮ ฮีล รองเท�าส�นสูง   
870 hill ฮิล เนินเขา, ภูเขาลูกเล็ก   
871 hind ไฮนดฺ ข�างหลัง, ด�านหลัง   
872 hippo ฮิพ'โพ ฮิปโป   
873 history ฮิส'ทะรี ประวัติศาสตร[   
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874 hit ฮิท ตี   
875 hmm เฮิม คําอุทานแสดงความลังเล   
876 hobby ฮอบ'บี งานอดิเรก   
877 hold โฮลดฺ ถือ, จับ   
878 holiday ฮอล'ลิเดย[ วันหยุด   
879 home โฮม บ�าน   
880 homework โฮม'เวิร[ค การบ�าน   
881 honey ฮัน'น่ี นํ้าผึ้ง   
882 honor ออน'เนอะ เกียรติยศ   
883 hoop ฮูพ หTวง   
884 hop ฮอพ กระโดด   
885 hop down ฮอพ ดาวนฺ กระโดดลง   
886 hope โฮพ ความหวัง   
887 hopelessly โฮพ'ลิส อยTางไร�ความหวัง   
888 horoscope ฮอร'ระสโคพ ดวงชะตาราศี   
889 horror ฮอ'เรอะ ความหวาดกลัว   
890 horse ฮอร[ส ม�า   
891 hospital ฮอส'พิเทิล โรงพยาบาล   
892 host โฮสทฺ เจ�าภาพ   
893 hot ฮอท ร�อน   
894 hot dog ฮอท ดอก ไส�กรอก   
895 hotel โฮเทล โรงแรม   
896 hour เอา'เออะ ช่ัวโมง   
897 house เฮาซฺ บ�าน   
898 housework เฮาซฺ'เวิร[ค งานบ�าน   
899 how เฮา อยTางไร   
900 however เฮาเอฟ'เวอะ อยTางไรก็ตาม   
901 huckleberry ฮัค'คัลเบอรี ผลไม�ท่ีมีสีฟkาลูกกลมๆเล็กๆ   
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902 hum ฮัม ทําเสียงฮัมในลําคอ   
903 human ฮิว'เมิน มนุษย[   
904 hundred  ฺฮัน'เดริด หน่ึงร�อย   
905 hungry ฮัง'กรี หิว   
906 hunter ฮัน'เทอะ นายพราน   
907 hurry เฮอ'รี รีบร�อน, เรTงดTวน   
908 hurry up! เฮอ'รี อัพ เร็วหนTอย   
909 hurt เฮิร[ท ทําให�เจ็บปวด   
910 husband ฮัซ'เบินดฺ สามี   
911 hyphen ไฮ'เฟน เคร่ืองหมายขีด ( - )   
912 ice ไอซฺ นํ้าแข็ง   
913 ice cream ไอซฺครีม ไอศครีม   
914 ice skate ไอซฺ'สเคท เลTนสเก็ตนํ้าแข็ง   
915 idea ไอเดีย' ความคิด   
916 identify ไอเดน'ทิไฟ จําแนกแยกแยะ   
917 idol ไอ'เดิล คนที่ได�รับความนิยม   
918 if อิฟ ถ�า   
919 ill อิล ปoวยไข�   
920 illness อิล'นิส การเจ็บปoวย   
921 image อิม'มิจ รูปภาพ   
922 imagination อิแมจจิเน'ชัน การจินตนาการ   
923 imagine อิแมจ'จิน จินตนาการ,นึกคิด   
924 imitate อิม'มิเทท เลียนแบบ   
925 immediately อิมีเดียทลี ทันทีทันใด   
926 important อิมพอร['ทันทฺ สําคัญ   
927 improve อิมพรูฟว' พัฒนา, ปรับปรุง   
928 in front of อิน ฟรันทฺ ออฟ ตรงข�างหน�า   
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929 inch อินชฺ 
หนTวยความยาวท่ีเทTากับ 
1/12 ฟุต 

  

930 incorrect อินคะเรคทฺ' ไมTถูกต�อง   

931 indent อินเดนทฺ' 
ทําให�เป_นรอยบาก, กด, ยTอ
หน�า 

  

932 India อิน'เดีย ประเทศอินเดีย   
933 information อินฟอร[เม'ชัน ข�อมูล   
934 ingredient อินกรี'เดียนทฺ สTวนประกอบ, สTวนผสม   
935 insect อิน'เซคทฺ แมลง   
936 insert อินเซิร[ท' ใสT, สอด, แทรก   
937 inside อินไซดฺ' ภายใน   
938 instruction อินสทรัค'ชัน การแนะนํา   
939 instrument อิน'สทระเมินทฺ อุปกรณ[, เคร่ืองมือ   

940 intelligence อินเทล'ลิเจินซฺ 
ความฉลาด, หนTวยสืบ
ราชการ 

  

941 interactive อินเทอร[แอค'ทิฟว ซ่ึงทําปฏิกิริยากับ   

942 interesting 
อิน'เทอริสทิง;อิน'เท
รสทิง 

นTาสนใจ 
  

943 internet อิน'เทอะเนท อินเทอร[เน็ต   
944 interview อิน'เทอะวิว การสัมภาษณ[   
945 into อิน'ทู เข�าไป   
946 introduce อินทระดูซ' แนะนํา   
947 invent อินเวนทฺ' สร�าง, สร�างสรรค[, ประดิษฐ[   
948 inverted commas อินเวิร[ททิด คอม'มะ เคร่ืองหมาย (“ ”)   
949 invitation อินวิเท'ชัน การเช้ือเชิญ   
950 invite อินไวทฺ' เชิญ   
951 iron ไอ'เอิร[น ธาตุเหล็ก, เตารีด   
952 irregular อิเรก'กิวละ ไมTปกติ, ผิดปกติ   
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953 island ไอ'เลินดฺ เกาะ   
954 item ไอ'เทิม เร่ือง, อัน, ช้ิน   
955 jackal แจค'คัล หมาใน   
956 jacket แจค'คิท เส้ือแจ}คเก็ต   
957 jade เจด หยก   
958 jam แจม' แยม   
959 January แจน'ยัวรี เดือนมกราคม   
960 Japan จะแพน' ประเทศญ่ีปุoน   
961 jar จาร[ เหยือก   
962 jasmine แจซ'มิน มะลิ   
963 jeans จีน ผ�ายีน, กางเกงยีน   
964 jellyfish เจล'ลีฟfช แมงกะพรุน   
965 jeweler จู'อะเรอะ พTอค�าขายหรือซTอมเพชร   

966 jigsaw จิค'ซอ 
เล่ือยสลักลายพลอย,                          
เล่ือยเป_นเส�นโค�ง 

  

967 job จ}อบ งาน   
968 jog จอก ว่ิงช�าๆ, เดินเหยาะๆ   
969 join จอยนฺ มีสTวนรTวม   
970 journalist เจอร['นะลิสทฺ นักหนังสือพิมพ[   
971 journey เจอร['นี การเดินทาง   
972 juice จูสฺ นํ้าผลไม�   
973 July จูไล' เดือนกรกฎาคม   
974 jump จัมพฺ กระโดด   
975 jump on จัมพฺ ออน กระโดดข้ึน   
976 June จูน เดือนมิถุนายน   
977 jungle จัง'เกิล ปoาทึบ   
978 Jupiter จู'พิเทอะ ดาวพฤหัสบดี   
979 just จัสทฺ เพ่ิงจะ   
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980 kangaroo แคงกะรู' จิงโจ�   
981 keep คีพ เก็บ, รักษาไว�   
982 keeper คี'เพอะ ผู�เก็บรักษา   
983 kennel เคน'เนิล บ�านสุนัข   
984 key คี กุญแจ   
985 key chain คีเชน พวงกุญแจ   
986 kick คิค เตะ   
987 kid คิด เด็ก   
988 kill คิล ฆTา   
989 kilogram คิ'โลแกรม กิโลกรัม   
990 kind ไคนฺดฺ ชนิด, ประเภท   
991 king คิง กษัตริย[   
992 kingdom คิง'เดิม อาณาจักร   
993 kiss คีส จูบ   
994 kitchen คิช'เชิน ห�องครัว   
995 kitchenware คิช'เชินแวร[ เคร่ืองครัว   
996 kite ไคทฺ วTาว   
997 kitten คิท'เทิน ลูกแมว   
998 knee นี เขTา , หัวเขTา   
999 knife ไนฟฺ มีด   
1000 knob นอบ ปุoม, ลูกบิด, ตุTม   
1001 knock น็อค เคาะ, กระแทก, ตี   
1002 know โน รู�   
1003 knowledge นอล'ลิดจฺ ความรู�   
1004 koala โคอา'ละ หมีโคอาลา   
1005 label เล'เบิล ปkาย   
1006 lack แลค ความไมTมี, ความขาดแคลน   
1007 ladle เลด'เดิล ทัพพี   
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1008 lady เล'ดี สุภาพสตรี   
1009 lake เล็ค ทะเลสาบ   
1010 lamp แลมพฺ ตะเกียง   
1011 land แลนดฺ ท่ีดิน, พ้ืนดิน   
1012 land down แลนดฺ ดาวนฺ ลงมายังท่ีหมาย   
1013 lane เลน ทาง   
1014 language แลง'เกว็จฺ ภาษา   
1015 Lao ลาว ภาษาลาว   
1016 large ลาร[จฺ ใหญT   
1017 last ลาสทฺ สุดท�าย   
1018 laugh ลาฟ หัวเราะ, ย้ิม   
1019 laundry ลอน'ดรี สถานท่ีรีดเสื้อผ�า   
1020 lazy เล'ซิ ข้ีเกียจ, เกียจคร�าน   
1021 lead ลีด นํา   
1022 leader ลีด'เดอะ ผู�นํา   
1023 learn เลิร[น เรียน   
1024 leather เลธ'เธอะ หนังสัตว[   
1025 leave ลีฟว ออกไป   
1026 left เลฟทฺ ซ�าย,ด�านซ�าย   
1027 leg เลก ขา   
1028 lemonade เลมมะเนด' นํ้ามะนาว   
1029 length เลงธฺ ความยาว, สTวนยาว   
1030 Leo ลี'โอ ราศีสิงห[   
1031 lesson เลส'เซิน บทเรียน   
1032 let เลท ให�ทํา, อนุญาตให�   
1033 letter เลท'เทอะ จดหมาย   
1034 library ไล'บรารี ห�องสมุด   
1035 life ไลฟฺ ชีวิต   
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1036 lifejacket ไลฟฺ แจค'คิท เส้ือชูชีพ   
1037 lift ลิฟทฺ ยกข้ึน, แบกข้ึน   
1038 light ไลทฺ แสง, แสงสวTาง, ความสวTาง   
1039 like ไลคฺ ชอบ   
1040 lily ลิล'ลี ดอกลิล่ี   
1041 lime ไลม[ มะนาว   
1042 line ไลนฺ เส�น   
1043 linguistics ลิงกวิส'ทิคซฺ ภาษาศาสตร[   
1044 link ลิงคฺ จุดเชื่อมโยง, สิ่งเชื่อมโยง   
1045 lion ไล'เอิน สิงโต   
1046 liquid ลิค'ควิด สภาพเป_นของเหลว   
1047 list ลิสทฺ รายการ   
1048 listen ลิส'เซิน ฟnง   
1049 litter ลิท'เทอะ ขยะ   
1050 little ลิท'เทิล เล็ก, น�อย   
1051 live ลิฟว มีชีวิตอยูT, อาศัยอยูT   
1052 living room ลิฟ'วิง รูม ห�องน่ังเลTน   
1053 local โล'เคิล ท�องถ่ิน   
1054 location โลเค'ชัน สถานท่ีต้ัง   
1055 locker ลอค'เคอะ ตู�, ล้ินชัก, ห�องเล็ก   
1056 log ล็อก ทTอนไม�   
1057 lollipop ลอล'ลิพอพ ขนมท่ีติดกับปลายไม�   
1058 long ลอง ยาว   
1059 long bean ลอง บีน ถ่ัวฟnกยาว   
1060 longan ลอง'เกิน ลําไย   
1061 look ลุค มอง   
1062 look after ลุคอาฟ'เทอะ ดูแลเอาใจใสT   
1063 look at ลุคแอท มองไปยัง   
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1064 look down ลุคดาวนฺ ดูถูก   
1065 look for ลุคฟอร[ มองหา   
1066 look in ลุค อิน มองเข�าไปใน   
1067 look up ลุค อัพ ค�นหา, เงยหน�า   
1068 Lord Buddha ลอร[ด บูด'ดะ พระพุทธเจ�า   
1069 lose ลูส ขาดทุน, หาย, แพ�   
1070 lottery ลอท'เทอรี ล็อตเตอร่ี   
1071 lotus โล'ทัส ดอกบัว   
1072 loud เลาดฺ ดัง   
1073 love ลัฟว รัก   
1074 love story ลัฟว สทอ'รี เร่ืองรัก   
1075 lovely ลัฟว'ลี นTารัก   
1076 lover ลัฟ'เวอะ คูTรัก, คนรัก   
1077 low โล ตํ่า   
1078 luck ลัค โชคดี, เคราะห[ดี   
1079 lucky ลัค'คี โชคดี, มีโชค   
1080 lunch ลันชฺ อาหารกลางวัน   
1081 lunch box ลันชฺ บอคซฺ กลTองใสTข�าว   

1082 luxury ลัค'ซะรี 
ความหรูหรา, ความ
ฟุoมเฟ�อย 

  

1083 lychee ลี'ชี ล้ินจี่   
1084 macaroni แมคคะโร'นี มะกะโรนี   
1085 made of เมด ออฟ ทําจาก, ซ่ึงทําจาก   
1086 magazine แมก'กะซีน นิตยสาร   
1087 magic แมก'จิค เวทมนตร[คาถา   
1088 magic wand แมก'จิค วอนดฺ คทาวิเศษ   
1089 magnify แมก'นิไฟ ขยาย, ทําให�ใหญTข้ึน   
1090 main เมน สําคัญ, หลัก   
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1091 make เมคฺ ทํา   
1092 malaria มะแล'เรีย โรคมาเลเรีย   
1093 male เมล เพศชาย   
1094 mall มอล ห�างสรรพสินค�า   
1095 man แมน ผู�ชาย   
1096 mango แมง'โก มะมTวง   
1097 mangosteen แมง'กะสทีน มังคุด   
1098 manner แมน'เนอะ กิริยา, ทTาทาง, มารยาท   
1099 many เม'นี มากมาย   
1100 map แมพ แผนท่ี   
1101 March มาร[ช เดือนมีนาคม   
1102 march มาร[ช เดินเป_นจังหวะ, เดินแถว   
1103 marigold แม'ริโกลดฺ ดอกดาวเรือง   
1104 marine มะรีน' เรือเดินทะเล, นาวิกโยธิน   
1105 mark มาร[ค เคร่ืองหมาย   
1106 market มาร[ค'คิท ตลาด   
1107 marry แม'รี แตTงงาน, สมรส   
1108 Mars มาร[ซ ดาวอังคาร   
1109 marvelous มาร['เวิลลัส ยอดเยี่ยม   
1110 mask แมสคฺ;มาสคฺ หน�ากาก   
1111 mat แมท เส่ือ   
1112 match แมชฺ ไม�ขีดไฟ, คูTปรับ   
1113 material มะเทีย'เรียล วัตถุ, วัสดุ, สTวนประกอบ   
1114 math แมธ คณิตศาสตร[   
1115 mathematics แมธธะแมท'ทิคซฺ วิชาคณิตศาสตร[   
1116 matter แมท'เทอะ วัตถุ, เร่ือง, สสาร   
1117 May เมย[ เดือนพฤษภาคม   
1118 maze เมซ ทางท่ีคดเค้ียววกวน   
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1119 meal มีล ม้ืออาหาร   
1120 mean มีน หมายถึง, หมายความวTา   
1121 meaningful  มีน'นิงฟูล มีความหมาย   
1122 measure เมช'เซฺอะ วัด, กะ   
1123 meat มีท เน้ือสัตว[   
1124 mechanical มะแคน'นิเคิล เก่ียวกับเคร่ืองจักร   
1125 medical team เมด'ดิเคิล ทีม คณะแพทย[   
1126 medicine เมด'ดิซิน ยา   
1127 meet มีท พบ, เจอ   
1128 meeting มีท'ทิง การประชุม   
1129 melt เมลทฺ ละลาย, ใจอTอน   
1130 member เมม'เบอะ สมาชิก   
1131 memorable เมม'เมอระเบิล นTาจดจํา   
1132 mend เมนดฺ ซTอมแซม   
1133 mention เมน'ชัน กลTาวถึง   
1134 Mercury เมอ'คิวรี ดาวพุธ   
1135 mermaid เมอ'เมด นางเงือก   
1136 mess เมส ความสกปรก, ความยุTงเหยิง   
1137 message เมส'ซิจฺ ข�อความ, ขTาวสาร   
1138 metal เมท'เทิล โลหะ   
1139 metre มี'เทอะ เมตร   
1140 middle มิด'เดิล ปานกลาง   
1141 midnight มิด'ไนทฺ เท่ียงคืน   
1142 mile ไมล[ ไมล[   
1143 milk มิลคฺ นม   
1144 million มิล'เยิน หน่ึงล�าน   
1145 mind ไมน[ดฺ จิตใจ   
1146 miniature มิน'นิเอเชอะ ขนาดเล็ก, รูปเล็ก, ภาพเล็ก   
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1147 minute มิน'นิท นาที   
1148 mirror มี'เรอะ กระจก   
1149 miss มิส พลาด , คิดถึง   
1150 mistake มิสเทคฺ' ความผิดพลาด   
1151 mix มิคซฺ ผสม   
1152 mixture มิคซฺ'เชอะ การผสม   
1153 model โม'เดิล รูปแบบจําลอง   
1154 model car โม'เดิลคาร[ รถจําลอง   
1155 modern มอด'เดิร[น ทันสมัย   
1156 mom มอม แมT   
1157 monastery มอน'เนิสเทอรี อาราม, วัด   
1158 Monday มัน'เด วันจันทร[   
1159 money มัน'นี เงิน   
1160 monk มังคฺ พระสงฆ[   
1161 monkey มัง'คี ลิง   
1162 month มันธฺ เดือน   
1163 monument มอน'นิวเมินทฺ อนุสาวรีย[   
1164 moon มูน ดวงจันทร[   
1165 moon cake มูน เคค ขนมไหว�พระจันทร[   
1166 mop มอพ ถูพื้น   
1167 more มอรฺ มากกวTา   
1168 morning มอร['นิง เวลาเช�า   
1169 mortar มอร['ทาร[ ครก   
1170 mostly โมสทฺ'ลี สTวนมาก   
1171 mother มา'เธอะ แมT   
1172 motorcycle โม'เทอไซเคิล รถจักรยานยนต[   
1173 mount เมาน[ทฺ ข้ึนบันได, ปeน   
1174 mountain เมา'เทิน ภูเขา   
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1175 mountain bike เมา'เทิน ไบคฺ จักรยานเสือภูเขา   
1176 mouse เมาซฺ หนู   
1177 mouth เมาธฺ ปาก   
1178 move มูฟว เคลื่อนย�าย   
1179 movie มู'วี หนัง, ภาพยนตร[   
1180 movie มู'วี หนัง, ภาพยนตร[   
1181 movie theater มู'วี เธีย'เทอะ โรงภาพยนตร[   
1182 mug มัก แก�วมีหูใช�ใสTเคร่ืองด่ืม   
1183 mummy มัม'มี แมT   
1184 mural painting มู'เริลเพน'ทิง จิตรกรรมฝาผนัง   
1185 museum มิวเซียม' พิพิธภัณฑ[   
1186 music มิว'ซิค ดนตรี   
1187 musical มิว'ซิเคิล เก่ียวกับดนตรี   
1188 mystery มิส'เทอรี ความลึกลับ   
1189 myth มิธ เร่ืองเลTาตTอกันมา   
1190 name เนม ช่ือ   
1191 nap แนพ งีบหลับ, มTอยหลับ   
1192 napkin แนฟ'คิน ผ�าเช็ดปาก   
1193 narrow แน'โร แคบ   
1194 national แนช'ชันเนิล แหTงชาติ, เพ่ือชาติ   
1195 nationality แนช'ชะแนล'ลิที สัญชาติ   
1196 nativity เนทิฟ'วิที การกําเนิด, การเกิด   
1197 nature เน'เชอะ ธรรมชาติ   
1198 naughty นอ'ที ซน   
1199 near เนียร[ ใกล�   
1200 necessary เนส'ซิเซอรี จําเป_น   
1201 neck เนค คอ   
1202 necklace เนค'ลิส สร�อยคอ   
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1203 need นีด ต�องการ, ประสงค[   
1204 needle นีด'เดิล เข็ม   
1205 negative เนก'กะทิฟว คําปฏิเสธ, การคัดค�าน   
1206 neighbor เน'เบอร[ เพ่ือนบ�าน   
1207 nervous เนิร[ฟ'เวิส ท่ีมีประสาทหลอน   
1208 nest เนสทฺ รัง   
1209 never เนเว' ไมTเคย   
1210 new นิว ใหมT   
1211 newspaper นิวซ'เพเพอะ หนังสือพิมพ[   
1212 next เนคซฺทฺ ถัดไป   
1213 nice ไนสฺ อยTางดี   
1214 nicely ไนสฺ ดี   
1215 nickname นิค'เนม ช่ือเลTน   
1216 night ไนทฺ กลางคืน   
1217 nobody โน'บอดดี ไมTมีใคร   
1218 noise นอยซ เสียงรบกวน   
1219 noodle นูด'เดิล ก~วยเต๋ียว   
1220 north นอร[ธ ทิศเหนือ   
1221 nose โนซ จมูก   
1222 note โนท จด, บันทึก   
1223 notebook โนท'บุค สมุดบันทึก   
1224 nothing นัธ'ธิง ไมTเลย, ไมTมีอะไร   
1225 notice โน'ทิส ประกาศ, แจ�ง   
1226 November โนเวม'เบอะ เดือนพฤศจิกายน   
1227 number นัม'เบอะ ตัวเลข, จํานวน   
1228 nurse เนิร[ซฺ พยาบาล   
1229 o'clock อะคลอค' นาฬิกา   
1230 object ออบเจคทฺ' วัตถุ, สิ่งของ   
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1231 ocean โอ'ชัน มหาสมุทร   
1232 October ออคโท'เบอะ เดือนตุลาคม   
1233 octopus ออค'ทะพัส ปลาหมึก   
1234 odd ออด แปลก, ประหลาด   
1235 office ออฟ'ฟfซฺ สํานักงาน   
1236 officer ออฟ'ฟfสเซอะ พนักงาน, เจ�าหน�าที่   
1237 often ออฟ'เฟfน;ออ'เฟfน บTอยคร้ัง   
1238 oh! โอ ตกใจ   
1239 old โอลดฺ แกT,เกTาแกT   

1240 Olympic โอลิม'พิค 
เก่ียวกับการแขTงขันกีฬา
โอลิมปfก 

  

1241 Olympic games โอลิม'พิค เกม 
การแขTงขันกีฬาโอลิมปfก 
ซ่ึงจัดข้ึนทุกๆ 4 ปe 

  

1242 on the corner ออน เธอะ คอร['เนอะ อยูTแยก   
1243 on the left ออน เธอะ เลฟทฺ อยูTด�านซ�าย   
1244 on the right ออนเธอะไรทฺ อยูTด�านขวา   
1245 once วันซฺ คร้ังหน่ึง   
1246 only โอน'ลี อันเดียว,คนเดียว   
1247 open โอ'เพิน เปfด   
1248 opinion โอพิน'เยิน ความคิดเห็น   
1249 opposite อพ'พะซิท ตรงกันข�าม   
1250 or ออร[ หรือ, มิเชTนน้ัน   
1251 orange ออ'รินจฺ ส�ม   
1252 orchard ออร['เคิร[ด สวนผลไม�   
1253 orchid ออร['คิด กล�วยไม�   
1254 order ออร['เดอะ คําสั่ง, เรียงลําดับ   
1255 origin ออ'ริจิน แหลTงกําเนิด, จุดเร่ิมต�น   
1256 ostrich ออส'ทริชฺ นกกระจอกเทศ   
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1257 other อัธ'เธอะ อ่ืนๆ   
1258 otherwise อัธ'เธอะไวซฺ อีกอยTางหน่ึง, มิเชTนน้ัน   

1259 ouch! เอาชฺ 
คําอุทานแสดงความ
เจ็บปวด 

  

1260 outer เอาทฺ'เทอะ ภายนอก,ชั้นนอก,ข�างนอก   
1261 outside เอาทฺ'ไซดฺ ภายนอก, ด�านนอก   
1262 oval โอ'เวิล รูปวงรี   
1263 over โอ'เวอะ เหนือ   
1264 ow! เอา โอ}ย   
1265 own โอน ด�วยตัวเอง   
1266 owner โอน'เนอะ เจ�าของ   
1267 Pacific Ocean พะซิฟ'ฟfคโอ'ชัน มหาสมุทรแปซิฟfก   
1268 pack แพค หTอ, มัด   
1269 package แพค'คิจฺ หTอ, หีบ   
1270 pad แพด เบาะ, เคร่ืองรอง   
1271 page เพจ หน�าหนังสือ, ใบ   
1272 paint เพนทฺ วาดภาพสี, ทาสี   
1273 painter เพน'เทอะ จิตรกร   
1274 painting เพน'ทิง การวาดภาพ, การระบายสี   
1275 pair แพร[ คูT   

1276 pajamas 
พะจา'มาซ;  พะแจม'
มัซ 

เส้ือกางเกงชุดนอน 
  

1277 palace แพล'ลิส พระราชวัง   
1278 palm sugar พาล[ม ชู'กะ นํ้าตาลปาล[ม   
1279 panda แพน'ดะ แพนด�า   
1280 panther แพน'เธอะ เสือดํา   
1281 papaya พะพา'ยะ มะละกอ   
1282 paper เพ'เพอะ กระดาษ   
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1283 parade พะเรด' การเดินขบวน,ขบวนแหT   
1284 paragraph แพ'ระกราฟ ข�อความในหน่ึงยTอหน�า   
1285 pardon พาร['ดัน การให�อภัย, การยกโทษให�   
1286 parent แพ'เรินทฺ พTอแมT   
1287 park พาร[ค สวนสาธารณะ   
1288 part พาร[ท สTวน, ฝoาย   
1289 partner พาร[ท'เนอะ คูT, หุ�นสTวน   
1290 party พาร[ท'ที งานปาร[ต้ี, งานเลี้ยง   
1291 pass พาส ผTาน, พ�น, สอบไลTผTาน   
1292 passport พาส'พอร[ท หนังสือเดินทาง   
1293 paste เพสทฺ แปkงเปeยก, ยาพอก   
1294 pattern แพท'เทิร[น รูปแบบ   
1295 pavement เพฟว'เมินทฺ ทางเท�า, พ้ืนท่ีปูแล�ว   
1296 peace พีส สันติภาพ   
1297 peaceful พีส'เฟfล สงบ, มีสันติภาพ   
1298 peacock พี'คอค นกยูง   
1299 peanut พี'นัท ถ่ัวลิสง   
1300 pearl เพิร[ล ไขTมุก   
1301 peel พีล ปอก   
1302 pen เพน ปากกา   
1303 pen pal เพนแพล เพ่ือนทางจดหมาย   
1304 penalty เพน'เนิลที การลงโทษ   
1305 penguin เพน'กวิน;เพง'กวิน เพนกวิน   
1306 penknife เพน'ไนฟฺ มีดพก   

1307 penicillin เพนนิซิล'ลิน 
ยาปฏิชีวนะชนิดหน่ึงที่ได� 
จากเชื้อรา 

  

1308 people พี'เพิล ประชาชน   
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1309 perch เพิร[ชฺ 
โผลงจับ, เกาะ, วางอยูTในท่ี
สูง 

  

1310 perfect เพอร['เฟคทฺ สมบูรณ[, ดีพร�อม   
1311 period เพีย'เรียด สมัย, รอบ, ระยะเวลา, รอบ   
1312 permission เพอมิช'ชัน การยินยอม, การอนุญาต   
1313 person เพอร['เซิน บุคคล   
1314 personality เพอร[ซะแนล'ละที บุคลิกภาพ   
1315 pet เพท สัตว[เลี้ยง   

1316 phenomenon 
ฟะนอม'มะเนิน;ฟะ
นอม'มะนอน 

ปรากฏการณ[ 
  

1317 phone โฟน โทรศัพท[   
1318 photo โฟ'โท รูปถTาย   

1319 photocopy โฟ'โทคอพพี 
สําเนาจากเคร่ืองถTาย
เอกสาร 

  

1320 photograph โฟ'ทะแกรฟ รูปถTาย, ภาพถTาย   
1321 phrase เฟรซ วลี, กลุTมคํา   
1322 physical ฟfซ'ซิเคิล เก่ียวกับรTางกาย   
1323 physical education ฟfซ'ซิเคิลเอดจะเค'ชัน พลศึกษา   
1324 physics ฟfซ'ซิคซฺ วิชาฟfสิกส[   
1325 piano พีอา'โน;พยา'โน เปeยโน   
1326 pick พิค พล่ัว, เคร่ืองแคะ   
1327 pick up พิค อัพ หยิบ,รับ   

1328 picnic พิค'นิค 
การออกเท่ียวนอกบ�านและ
นําอาหารไปรับประทาน 

  

1329 picnic basket พิค'นิคบาส'คิท ตะกร�าปfกนิก   
1330 picture พิค'เชอะ รูปภาพ   
1331 pie ไพ ขนมพาย   
1332 piece พีส ช้ิน   
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1333 pier เพียร[ เสาสะพาน, ตอมTอ   
1334 pier เพียร[ เสาสะพาน, ตอมTอ   
1335 pig พิก หมู   
1336 pigsty พิก'สไท คอกหมู   
1337 pill พิล ยา, เม็ดยา   
1338 pillow พิล'โล หมอน   
1339 pilot ไพ'เลิท นักบิน   
1340 pineapple ไพนฺแอพ'เพิล สัปปะรด   
1341 ping-pong พิง'พอง ปfงปอง   
1342 pink พิงคฺ สีชมพู   
1343 piranha พิราน'ยะ;พะราน'ยะ ปลาปfรันยา   
1344 pirate ไพ'เริท โจรสลัด   
1345 Pisces ไพ'ซีซ ราศีมีน   
1346 pitch พิทชฺ นํ้ามันดิบ, ยางต�นไม�   
1347 pizza พิท'ซะ พิซซTา   
1348 place เพลส สถานท่ี   
1349 plain เพลน จืด,ธรรมดา   
1350 plan แพลน แผนการ   
1351 plane เพลน เคร่ืองบิน   
1352 planet แพลน'นิท ดาวเคราะห[   
1353 planetarium แพลนนิแท'เรียม หอดูดาว, ท�องฟkาจําลอง   
1354 plant แพลนทฺ;พลานทฺ พืช   

1355 plaster 
พลาส'เทอะ;แพลส'
เทอะ 

ปูนขาวช้ันดี 
  

1356 plate เพลท จานอาหาร   
1357 play เพล เลTน   
1358 play time เพล เวลาพักผTอน, เวลาเลTน   
1359 player เพล'เออะ ผู�เลTน, ผู�แสดง   
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1360 playground เพล'เกรานฺดฺ สนามเด็กเลTน   
1361 please พลีซ ทําให�พอใจ, กรุณา, โปรด   
1362 pleasure เพลช'เชอะ ความพอใจ   
1363 plod พลอด ยํ่าเท�า, คTอย, เดิน   

1364 plum พลัม 
ส่ิงท่ีดีท่ีสุด, ผลพลัม, ต�น
พลัม 

  

1365 pocket พอค'คิท กระเปmา, ถุงเล็กๆ   
1366 poem โพ'เอิม โคลง, ฉันท[, กาพย[, กลอน   
1367 point พอยทฺ จุด, ประเด็น, ข้ันตอน   
1368 poison พอย'ซัน ยาพิษ   
1369 poisonous พอย'เซินนัส มีพิษ   
1370 polar โพ'เลอะ เก่ียวกับแถบข้ัวโลก   
1371 police พะลีส';โพลีส' ตํารวจ   
1372 police station พะลีส' สเท'ชัน สถานีตํารวจ   
1373 policeman พะลีส'เมิน;โพลีส'เมิน ตํารวจ   
1374 polite พะไลทฺ';โพไลทฺ' เรียบร�อย   
1375 pollute พะลูท' ทําให�เกิดมลพิษ   
1376 pomelo พอม'มะโล ส�มโอ   
1377 pond พอนดฺ บTอนํ้า, ทะเล   
1378 pool พูล สระนํ้า   
1379 poor พัวร[ ยากจน   

1380 pop พอพ 
เก่ียวกับเพลงเป_นที่นิยมกัน,             
เก่ียวศิลปะท่ีแพรTหลาย 

  

1381 popcorn พอพ'คอร[น ข�าวโพดค่ัว   
1382 poppy พอพ'พี ดอกป�อปปe�   
1383 popular พอพ'พิวเลอะ นิยม   

1384 porcelain พอร[ส'ลิน 
เคร่ืองเคลือบ, เคร่ืองลาย
คราม 
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1385 portfolio พอร[ทโฟ'ลีโอ 
กระเปmาแบบขนาดใหญT
สําหรับ 
ใสTเอกสาร,รูปภาพ 

  

1386 positive พอซ'ซะทิฟว ทางบวก   
1387 possible พอส'ซะเบิล เป_นไปได�   
1388 post office โพสทฺ ออฟ'ฟfซฺ ท่ีทําการไปรษณีย[   
1389 postcard โพสทฺ คาร[ด ไปรษณียบัตร   
1390 poster โพส'เทอะ ปkายโฆษณา   
1391 pouch เพาชฺ กระเปmา, ถุง   
1392 pour พอร[ เท   

1393 pout เพาทฺ 
โกรธ, ทําปากยื่นแบบไมT
พอใจ 

  

1394 powder เพา'เดอะ แปkง   
1395 practice แพรค'ทิส ฝxกฝน   
1396 pray เพร อธิฐาน, สวดมนต[   
1397 predict พรีดิคทฺ' พยากรณ[   
1398 prediction พรีดิค'ชัน การทํานาย, การพยากรณ[   
1399 preparation เพรพพะเร'ชัน การเตรียม, ส่ิงท่ีเตรียม   
1400 prepare พรีแพร[' เตรียมตัว   
1401 present เพรซ'เซินทฺ เสนอ, ให�   
1402 president เพรซ'ซะเดินทฺ ประธานาธิบดี   
1403 pretty พริท'ที นTารัก   
1404 price ไพรซฺ ราคา , สิ่งแลกเปลี่ยน   
1405 priest พรีสทฺ พระ, บาทหลวง   
1406 prince พรินซฺ เจ�าชาย   
1407 princess พริน'ซิส;พริน'เซส เจ�าหญิง   
1408 principle พริน'ซะเพิล หลักปฏิบัติ   
1409 prior ไพร'เออะ กTอน, อันกTอน   
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1410 prize ไพรซ รางวัล   
1411 problem พรอบ'เลิม ปnญหา   
1412 quack แควคฺ เสียงเป_ดร�อง   
1413 quarter ควอร['เทอะ แบTงออกเป_นสี่สTวน   
1414 queen ควีน พระราชินี   
1415 queen’s Birth ควีนสเบิร[ธ วันแมTแหTงชาติ   
1416 question เควส'เชิน คําถาม   
1417 quick ควิค เร็ว   
1418 quickly ควิค'ลี อยTางรวดเร็ว   
1419 quiet ไค'อิท เงียบ   
1420 quietly ไค'อิท อยTางสงบ, อยTางเงียบ   
1421 quite ไควทฺ คTอนข�าง   
1422 quiz ควิซ การทดสอบความรู�   
1423 quotation โควเท'เชิน การอ�าง   
1424 rabbit แรบ'บิท กระตTาย   
1425 race เรส การแขTงขัน   
1426 racket แรค'คิท ไม�ตีเทนนิสและแบดมินตัน   
1427 radio เร'ดิโอ วิทยุ   
1428 raft ราฟทฺ;แรฟทฺ แพ, แพชูชีพ   
1429 railroad เรล'โรด ทางรถไฟ   
1430 railway station เรล'เวย[ สเท'ชัน สถานีรถไฟ   
1431 rain เรน ฝน   
1432 rainforest เรนฟอ'ริสทฺ ปoาทึบเขตร�อน   
1433 rainy เร'นี มีฝนตกชุก   
1434 raisin เร'ซิน ลูกเกด, องุTนแห�ง   
1435 rambutan แรมบู'ทัน เงาะ   
1436 range เรนจฺ แถว, แนว, ลําดับ   
1437 rarely แร'ลี อยTางหายาก   
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1438 rat แรท หนู   
1439 ray fish เรฟfช ปลากระเบน   
1440 read รีด อTาน   
1441 reader รีด'เดอะ ผู�อTาน   
1442 ready เรด'ดี พร�อม, เตรียมพร�อม   
1443 real เรียล จริง, แท�   
1444 really เรียล'ลิ จริงๆ   
1445 reason รี'เซิน เหตุผล   
1446 reasonable รี'ซันนะเบิล มีเหตุผล, สมเหตุสมผล   
1447 recipes เรส'ซะพี ตําราทํากับข�าว   
1448 record เรค'เคิร[ด บันทึก   
1449 recycle รีไซ'เคิล นํากลับมาใช�อีก   
1450 red เรด สีแดง   
1451 red onion เรด อัน'ยัน หอมแดง   
1452 reduce รีดิวซฺ' บรรเทา   
1453 reef รีฟ ทางแรT, หินโสโครก   
1454 refrigerator รีฟริจ'จะเรเทอะ ตู�เย็น   
1455 refuse รีฟ'ฟfวซ ปฏิเสธ   
1456 region รี'จัน พ้ืนท่ี   
1457 regular เรก'กิวเลอะ ตามปกติ   
1458 rehearsal รีเฮอร['ซัล การบรรยาย, การซ�อม   
1459 reindeer เรน'เดียร[ กวางเรนเดียร[   
1460 relative เรล'ละทิฟว ญาติ   
1461 relax รีแลคซฺ' ผTอนคลาย   
1462 release รีลีส' ปลTอย   
1463 remember รีเมม'เบอะ จดจํา   
1464 repair รีแพรฺ' ซTอม   
1465 repeat รีพีท' กลTาวซํ้า   
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1466 report รีพอร[ท' รายงาน   
1467 reporter ริพอร[ท'เทอะ ผู�สื่อขTาว, ผู�รายงาน   
1468 represent เรพริเซนทฺ' เป_นตัวแทน   
1469 reproduce รีพระดิวซฺ' ทําสําเนา, ผลิตซํ้า   
1470 reread รี'รีด อTานซํ้า   
1471 reserve รีเซิร[ฟว' ถนอมรักษาไว�   
1472 residence เรส'ซิเดินซฺ การอยูTอาศัย   

1473 resolution เรซซะลู'ชัน 
ความแนTวแนT, การยืนหยัด, 
มติ 

  

1474 resort รีซอร[ท' สถานท่ีผู�คนไปพักผTอน   
1475 respond รีสพอนดฺ' ตอบสนอง   
1476 responsible รีสพอน'ซะเบิล มีความรับผิดชอบ   
1477 rest เรสทฺ พักผTอน,หยุดพัก   
1478 restaurant เรส'เทอเรินทฺ ร�านอาหาร   

1479 retrieval รีทรี'วัล 
การซTอมแซม, การเอา
กลับมาคืน 

  

1480 return รีเทิร[น' สTง,กลับคืน,กลับ   
1481 review รีวิว' ทบทวน   

1482 revision รีวิส'ชัน 
การทบทวน, การปรับปรุง
แก�ไข 

  

1483 reward รีวอร[ด' รางวัล   
1484 rewind รีไวน[ดฺ' หมุนอีก, ม�วนอีก   
1485 rhyme ไรมฺ การสัมผัสคล�องจอง   
1486 rice ไรซฺ ข�าว   
1487 rich ริชฺ รวย,อุดมด�วย   
1488 ride ไรดฺ ข่ี   
1489 right ไรทฺ ถูกต�อง   
1490 ring ริง แหวน   
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1491 ripe ไรพฺ สุก   
1492 river ริฟ'เวอะ แมTนํ้า   
1493 road โรด ถนน   
1494 roast โรสทฺ ปf�ง, อบ   
1495 rob รอบ ปล�น, จี้   
1496 robin รอบ'บิน นกกางเขน   
1497 robot  โร'เบิท;โร'บอท;โร'บัท หุTนยนต[   
1498 rock รอค หิน   
1499 rocket รอค'คิท จรวด   
1500 role โรล บทบาทการแสดง   
1501 roll โรล ม�วน, หมุน, บด   
1502 rollercoaster โรล'เลอะ โคส'เทอะ รถไฟเหาะตีลังกา   
1503 romantic โรแมน'ทิค เพ�อฝnน, ความรักดูดด่ืม   
1504 roof รูฟ หลังคา   
1505 room รูม ห�อง   
1506 rose โรซ ดอกกุหลาบ   
1507 rose apple โรซ แอพ'เพิล ชมพูT   
1508 round เราดฺ กลม   
1509 route รูท;เราทฺ เส�นทาง   
1510 row โร แถว   
1511 royal รอย'เอิล เก่ียวกับกษัตริย[, ดีเลิศ   
1512 rubbish รับ'บิช ขยะ   
1513 rule รูล กฎ   
1514 ruler รู'เลอะ ไม�บรรทัด, ผู�ปกครอง   
1515 run รัน ว่ิง   
1516 runner รัน'เนอะ นักว่ิง   
1517 sacred เซ'คริด นTาเคารพบูชา, ที่ศักด์ิสิทธ์ิ   
1518 sad แซด เศร�า   
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1519 safari park ซะฟา'รีพาร[ค สวนสัตว[ซาฟารี   
1520 safe เซฟ ปลอดภัย   
1521 sail เซล แลTนเรือ   
1522 saint เชนทฺ นักบุญ   
1523 salad แซล'เลิด สลัด, ยําผักสด   
1524 sale เซล การขาย   
1525 salt ซอลทฺ เกลือ   
1526 same เซม เหมือน   
1527 sand แซนดฺ ทราย   
1528 sandal แซน'เดิล รองเท�าแตะ   
1529 sandwich แซน'วิชฺ แซนวิช   
1530 satisfy แซท'ทิสไฟ ทําให�พึงพอใจ   
1531 Saturday แซท'เทอเดย[ วันเสาร[   
1532 Saturn แซท'เทิร[น ดาวเสาร[   

1533 save เซฟว 
ชTวยให�รอดชีวิต, คุ�มครอง, 
รักษา 

  

1534 saw ซอ เล่ือย   
1535 say เซ พูด, กลTาว   
1536 scare สแคร[ ทําให�ตกใจ   
1537 scarf สคาร[ฟ ผ�าพันคอ   
1538 scary สแค'รี นTากลัว, ข้ีตกใจ   
1539 scene ซีน ฉาก, เวที, ภาพ   
1540 school สคูล โรงเรียน   
1541 science ไซ'เอินซฺ วิทยาศาสตร[   
1542 scold สโคลดฺ ดุดTา   

1543 scooter สคูท'เทอะ 
ยานยนต[แบบจักรยานยนต[
เล็กๆ 

  

1544 score สคอร[ คะแนน   
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1545 Scorpio สคอร'พิโอ ราศีพิจิก   
1546 scream สครีม หวีดร�อง   
1547 screen สครีน จอภาพยนตร[   
1548 script สคริพทฺ บทพูด   
1549 sea ซี ทะเล   
1550 seahorse ซีฮอร[ส ม�านํ้า   
1551 seal ซีล แมวนํ้า   
1552 search เซิร[ช ค�นหา   
1553 seashell ซีเชล หอยทะเล   
1554 season ซีซัน ฤดูกาล   
1555 seat ซีท ท่ีน่ัง   
1556 seawater ซี'วอเทอะ นํ้าทะเล   
1557 section เซค'ชัน สTวน, ภาค, ตอน, ข�อ   
1558 secure ซีเคียว' รับประกัน   
1559 see ซี เห็น   
1560 seed ซีด เมล็ด   
1561 sell เซล ขาย   
1562 send เซนดฺ สTง   
1563 sense เซนซฺ ประสาทสัมผัส   
1564 sentence เซน'เทินซฺ ประโยค   
1565 separate เซพ'พะเรท แบTงแยก   
1566 September เซพเทม'เบอะ เดือนกันยายน   
1567 sermon เซอร['เมิน การเทศนา   
1568 servant เซอ'เวินทฺ คนรับใช�   
1569 serve เซิร[ฟว เสิร[ฟอาหาร, รับใช�, บริการ   
1570 sesame seed เซส'ซะมี ซีด เมล็ดงา   
1571 set เซท ต้ังตัว,จัดวาง   
1572 setting เซท'ทิง ฉาก, ทิวทัศน[, สิ่งแวดล�อม   
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1573 several เซฟว'เวอเริล หลาย, มากมาย   
1574 shadow แชด'โด เงา   
1575 shake เชค เขยTา, ส่ัน   
1576 shampoo แชมพู' ยาสระผม   
1577 shape เชพ รูปรTาง   
1578 shark ชาร[ค ปลาฉลาม   
1579 shell เชล หอย   
1580 shiny ไช'นี สวTาง, ที่มีแดด   
1581 ship ชิพ เรือ   
1582 shirt เชิร[ท เส้ือเชิ้ต   
1583 shiver ชิพ'เวอะ ส่ัน, ตักสั่น   
1584 shoe ชู รองเท�า   
1585 shoot ชูท ยิง   
1586 shop ชอพ ร�านค�า   
1587 shop assistant ชอพ อะซิส'เทินทฺ ผู�ชTวยร�าน   

1588 shopping ชอพ'พิง 
การเดินดูและซ้ือของตาม
ร�าน 

  

1589 shopping mall ชอพ'พิงมอล ศูนย[การค�า   
1590 shore ชอร[ ชายฝntง   
1591 short ชอร[ท ส้ัน   
1592 shout เชาทฺ ตะโกน   
1593 show โช การแสดง   
1594 shower เชา'เออะ การอาบนํ้าโดยใช�ฝnกบัว   

1595 shred ชเรด 
เศษผ�า/กระดาษท่ีเป_นแถบ 
เรียวยาว, เศษเน้ือ 

  

1596 shy ชาย ข้ีอาย   
1597 sick ซิค ปoวย   
1598 side ไซดฺ ข�าง, ด�าน   
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1599 sign ไซน[ เคร่ืองหมาย   
1600 silent ไซ'เลินทฺ เงียบ   
1601 silly ซิล'ลี โงT, เซTอ, เหลวไหล   
1602 simple ซิม'เพิล เรียบงTาย   
1603 since ซินซฺ นับต้ังแตTน้ันมา   
1604 sing ซิง ร�องเพลง   
1605 singer ซิน'เจอะ นักร�อง   
1606 single ซิง'เกิล เดียว, เป_นโสด   
1607 singlet ซิง'กลิท เส้ือกล�าม   
1608 sink ซิงคฺ อTาง   
1609 sister ซิส'เทอะ พ่ีสาวน�องสาว   
1610 sit ซิท น่ัง   
1611 situation ซิช'ชุเอ'ชัน สถานการณ[   
1612 size ไซซ ขนาด   
1613 skate สเคท รองเท�าสเก็ต   
1614 skateboard สเคท'บอร[ด กระดานสเก็ต   
1615 ski สคี สกีเป_นแผTนไม�   
1616 skiing สคี'อิง การเลTนสกี   
1617 skill สคิล ฝeมือ, ทักษะ   
1618 skin สคิน ผิว   
1619 sky สคาย ท�องฟkา   
1620 sky train สคาย เทรน รถไฟฟkา   
1621 sled สเลด แครT, เล่ือน   
1622 sleep สลีพ นอน   
1623 sleepy สลีพ'พี งTวงนอน   
1624 sleeveless สลีฟ'ลิส เส้ือผ�าไมTมีแขน   
1625 sleigh สเล เล่ือน, รถม�าลากบนหิมะ   
1626 slice สไลซฺ ช้ินแผTนบางๆ   
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1627 slide สไลดฺ ภาพน่ิง   
1628 slim สลิม ผอม, บอบบาง   
1629 slip สลิพ ล่ืน   
1630 slow สโล ช�า   
1631 slowly สโลลี อยTางช�าๆ   
1632 small สมอล เล็ก   
1633 smash สแมช ชน, กระทบ   
1634 smell สเมล กลิ่น   
1635 smile สไมล[ ย้ิม   
1636 smoke สโมค ควัน, สูบบุหร่ี   
1637 smooth สมูธ ราบเรียบ   
1638 snack สแนค อาหารวTาง   

1639 smuggler สมัก'เลอ 
คนที่ลักลอบนําเข�า หรือ 
สTงออกโดยไมTเสียภาษี 

  

1640 snail สเนล หอยทาก   
1641 sneeze สนีซ จาม   
1642 snow สโน หิมะ   
1643 snowboard สโน บอร[ดฺ กระดานท่ีเลTนบนพ้ืนหิมะ   
1644 so โซ ดังน้ัน   
1645 so long! โซลอง ลากTอน   
1646 soak โซค แชT, จุTม, ทําให�โชก   
1647 soap โซพ สบูT   
1648 soccer ซอค'เคอะ กีฬาฟุตบอล   
1649 social โซ'เชิล ทางสังคม   
1650 sock ซอค ถุงเท�า   
1651 soda โซ'ดะ โซดา, นํ้าโซดา   
1652 soil ซอลย[ ดิน, พ้ืนดิน, ผิวดิน   
1653 soldier โซล'เจอะ ทหาร   
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1654 solve ซอลฟว แก�ปnญหา, แก�ไข   
1655 some ซัมซัม'ธิง บางอัน, บ�าง   
1656 someone ซัม'วัน ใครบางคน   
1657 something ซัม'ธิง บางสิ่งบางอยTาง   
1658 sometimes ซัม'ไทมซ บางคร้ังบางคราว   
1659 somewhere ซัม'แวร[ บางแหTง   
1660 son ซัน ลูกชาย   
1661 song ซอง เพลง   
1662 songbook ซองบุค หนังสือเพลง   
1663 Songkran Day สงกรานต[เด วันสงกรานต[   
1664 soon ซูน ในไมTช�า   
1665 sorry ซอ'รี เสียใจ   
1666 sound เซานฺดฺ เสียง   
1667 soup ซูพ ซุป   
1668 south เซาธฺ ใต�, ทางทิศใต�   
1669 souvenir ซูวะเนียร[' ของท่ีระลึก   
1670 space สเพสฺ อวกาศ, พ้ืนท่ีวTาง   
1671 Spain สเปน ประเทศสเปน   
1672 spank สแพงคฺ ตีก�น, (ม�า)ว่ิงเร็ว   
1673 sparrow สแพ'โร นกกระจอก   
1674 speak สพีค สนทนา, พูด   
1675 special สเพช'เชิล พิเศษ   

1676 species สพี'ชี 
ชนิดของพืชหรือสัตว[, 
จําพวก 

  

1677 specific สพิซิฟ'ฟfค เฉพาะเจาะจง   
1678 speech สพีชฺ การพูด, คําปราศรัย   
1679 spell สเพล อTานสะกดคํา   
1680 spend สเพนดฺ ใช�จTาย   



 
 

65 | P a g e  
 

 

ท่ี Vocabulary Pronunciation Meaning แปลได� แปล
ไม�ได� 

1681 spider สไพ'เดอะ แมงมุม   
1682 spill สพิล ทําให�ตกหลTน, สลัด, ทําหัก   
1683 spinach สพิน'นิจ ไม�คล�ายผักขม   
1684 splash สแพลช สาดนํ้า, พรมนํ้า   
1685 spoon สพูน ช�อน   
1686 sport สพอร[ท กีฬา   
1687 sport centre สพอร[ท เซน'เทอะ ศูนย[กีฬา   
1688 spot สพอท เป_นจุด, เป��อน   
1689 spring สพริง ฤดูใบไม�ผลิ   
1690 spry สไพร สเปรย[, ละอองนํ้า   
1691 square สแควร[ จัตุรัส   
1692 squeak สแควร[ พูดเสียงแหลม, เสียงเอี๊ยด,    
1693 squirrel สเควอ'เริล กระรอก   
1694 stadium สเท'เดียม สนามกีฬาขนาดใหญT   
1695 stair สแทร[ บันได   
1696 stalk สทอลคฺ ลําต�น   
1697 stamp สแทมพฺ ดวงตราไปรษณีย[ยากร   
1698 stand สแทนดฺ ยืน, ต้ัง   
1699 star สทาร[ ดาว   
1700 start สทาร[ท เร่ิม   
1701 state สเทท สภาพ, รัฐ   
1702 station สเท'ชัน สถานี   
1703 stationery สเท'ชะเนอรี เคร่ืองเขียน   
1704 statue สแทช'ช ุ รูปปn�นคน, สัตว[, รูปหลTอ   
1705 stay สเท อยูT, พักอยูT   
1706 steadfast สเทด'เฟfสทฺ แนTนอน,ม่ันคง   
1707 steam สทีม ไอนํ้า, ไอ, หมอก   
1708 stem สเทม ลําต�น,ก�าน   
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1709 step สเทพ ก�าว, จังหวะ, เสียงก�าว   
1710 stepmother สเทพ'มัธเธอะ แมTเล้ียง   
1711 stepsister สเทพ'ซิสเทอะ พ่ีเล้ียง   
1712 stick สทิค ก่ิงไม�   
1713 sticker สทิค'เคอะ สติคเกอร[, ฉลากติด   
1714 still สทิล ยังเป_นอยูT, แม�กระน้ัน   
1715 stir สเทอร[ กวน,คน   
1716 stocking สทอค'คิง ถุงเท�ายาว   
1717 stomach สทัม'มัค ท�อง, กระเพาะอาหาร   
1718 stomachache สทัม'มัคเอค อาการปวดท�อง   
1719 stone สโทน หิน, กรวด   
1720 stop สทอพ หยุด   
1721 store สทอร[ ร�าน, ห�องเก็บของ   
1722 storm สทอร[ม ลมพายุ   
1723 story สทอ'รี เร่ืองราว   
1724 storybook สทอ'รีบุค หนังสือนิทาน   
1725 straight สเทรท ตรง, ซ่ือตรง, โดยตรง   
1726 strange สแทรนจฺ แปลก ,ประหลาด   
1727 straw สทรอ ฟาง,หญ�าแห�ง   
1728 stream สทรีม ลําธาร   
1729 street สทรีท ถนน   

1730 strength สเทรงธฺ 
ความแข็งแรง, ความ
เข�มแข็ง 

  

1731 stress สเทรส 
เสียงเน�นหนัก, ความตึง
เครียด 

  

1732 stretch สเทรทชฺ ขึง, ดึง, ยืด   

1733 strike สไทรคฺ 
ผลัก, ตี, ตTอย, ปะทะ, หยุด
งานประท�วง 
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1734 stripe สไทรพฺ ลวดลาย   
1735 strong สทรอง แข็งแรง   
1736 structure สทรัค'เชอะ โครงสร�าง   
1737 student สทิว'เดินทฺ นักเรียน, นักศึกษา   
1738 studious สทิว'เดียส ขยันเรียน   
1739 study สทัด'ดี ศึกษา   
1740 stuffing สทัฟ'ฟfง การยัด, การอัด, การบรรจุ   
1741 style สไทลฺ แบบ, วิธี   
1742 subject ซับ'จิคทฺ หัวข�อ, เร่ือง, วิชา   
1743 sublime ซับไลม[' สงTาผTาเผย, งดงาม   
1744 submarine ซับ'มะริน เรือดํานํ้า   
1745 subway ซับ'เว รถไฟฟkาใต�ดิน   
1746 success ซัคเซส' ความสําเร็จ   
1747 suddenly ซัด'เดินลี่ อยTางกะทันหัน   
1748 suffer ซัฟ'เฟอะ ทรมาน   
1749 suffering ซัฟ'เฟอริง ความเจ็บปวด, ความทุกข[   
1750 sugar ชู'กะ นํ้าตาล   
1751 suggestion ซักเจส'เชิน การแนะนํา   
1752 suit ซูท เส้ือผ�าท่ีเป_นชุดเดียวกัน   
1753 suitcase ซูท'เคส กระเปmาเดินทาง   
1754 summary ซัม'มะรี การสรุป, ใจความสําคัญ   
1755 summer ซัม'เมอะ ฤดูร�อน   
1756 sun ซัน พระอาทิตย[   
1757 Sunday ซัน'เด วันอาทิตย[   
1758 sunflower ซัน'เฟลาเออะ ดอกทานตะวัน   
1759 sunglasses ซัน'กลาสซิส แวTนตากันแดด   
1760 sunhat ซันแฮท หมวกกันแดด   
1761 sunlight ซัน'ไลทฺ แสงอาทิตย[   
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1762 sunny ซัน'นี มีแสงแดด   
1763 sunset ซัน'เซท ดวงอาทิตย[ตก   
1764 super ซูพ'เพอะ เกินปกติ   
1765 superlative ซะเพอ'ละทิฟว ข้ันสูงสุด   

1766 supermarket ซู'เพอะมาร[คิท 
ซุปเปอร[มาเก็ต,  
ตลาดสินค�าขนาดใหญT 

  

1767 superstar ซูพ'เพอะสทาร[ นักแสดงยอดนิยม   
1768 sure ชัวร[ แนTนอน   
1769 surely ชัว'ลี อยTางแนTนอน   
1770 surf เซิร[ฟ การเลTนกระดานโต�คล่ืน   
1771 surprise เซอไพรซ' ทําให�แปลกใจ   
1772 survey เซอเว' สํารวจ   
1773 swap สวอพ แลกเปล่ียน,ค�าขาย   
1774 sweat สเวท เหง่ือ   
1775 sweater สเวท'เทอะ เส้ือกันหนาว   
1776 sweep สวีพ กวาด   
1777 sweet สวีท หวาน   
1778 swim สวิม วTายนํ้า   
1779 swimmer สวิมเมอร[ นักวTายนํ้า   
1780 swimming pool สวิม'มิง พูล สระวTายนํ้า   
1781 swimming suit สวิม'มิง ซูท ชุดวTายนํ้า   
1782 swing สวิง เหว่ียง   
1783 syllable ซิล'ละเบิล พยางค[   
1784 symbol ซิม'เบิล สัญลักษณ[   
1785 system ซิส'เทิม ระบบ   
1786 table เท'เบิล โต}ะตาราง   
1787 tablespoon เท'เบิลสพูน ช�อนโต}ะ   
1788 tadpole แทด'โพล ลูกอ}อด   
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1789 tail เทล หาง   
1790 take เทค หยิบ, จับ   
1791 take over เทคโอ'เวอะ เข�าควบคุม   
1792 take place เทคเพลส เกิดเหตุการณ[ข้ึน   

1793 take up with เทคอัพวิธ 
กลายเป_นมิตรกับ, ปรึกษา
หาเรือ 

  

1794 tale เทล นิทาน   
1795 talent แทล'เลินทฺ พรสวรรค[   
1796 talk ทอล[ค พูด   
1797 tall ทอล สูง   
1798 tamarind แทม'มะรินด[ มะขาม   
1799 tame เทม เช่ือง, เชื่อฟnง   

1800 tank แทงคฺ 
ถังบรรจุก}าซ/นํ้า/นํ้ามัน
ขนาดใหญT 

  

1801 tape เทพ สายเทปบันทึกเสียง   
1802 tape recorder เทพ รีคอร[ด'เดอะ เทปบันทึกเสียง   
1803 tar ทาร[ นํ้ามันดิน   
1804 target ทาร['กิท เปkา, เปkาโจมตี, เปkาหมาย   
1805 task ทาสคฺ งานหนัก   
1806 taste เทสทฺ รสชาติ   
1807 Taurus ทอ'รัส ราศีพฤษภ   
1808 taxi แทค'ซี รถแท็กซ่ี   
1809 tea ที ชา   
1810 tea bag ที แบ็ก ถุงใสTชา   
1811 teach ทีช สอน   
1812 teacher ที'เชอะ ครู   
1813 team ทีม กลุTมคนทํางาน   
1814 tear เทียร[ นํ้าตา   
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1815 teddy bear เทด'ดีแบร[ ตุ}กตาหมี   
1816 telephone เทล'ลีโฟน โทรศัพท[   
1817 television เทล'ละวิชเชิน ทีวี   
1818 tell เทล บอก   
1819 temple เทม'เพิล วัด   
1820 tennis เทน'นิส กีฬาเทนนิส   
1821 tennis player เทน'นิส เพล'เออะ ผู�เลTนเทนนิส   
1822 tennis racket เทน'นิส แรค'คิท ไม�เทนนิส   
1823 tent เทนทฺ เต็นท[   
1824 terrible เทอ'ระเบิล เลวร�าย   
1825 test เทสทฺ ทดสอบ   
1826 text เทคซฺทฺ ข�อความ, ตํารา, หนังสือ   
1827 thank แธงคฺ ขอบคุณ   

1828 
the Great Wall of 
China 

เธอะ เกรท วอล ออฟ 
ไช'นะ 

กําแพงเมืองจีน 
  

1829 the Nile เธอะ ไนลฺ แมTนํ้าไนล[   
1830 the Sahara เธอะ  ซาฮา'ระ ทะเลทรายซาฮารTา   
1831 theater เธีย'เทอะ โรงละคร   
1832 then เธน เม่ือน้ัน   
1833 there แธร[ ท่ีน้ัน   
1834 thick ธิค หนา   
1835 thief ธีฟ ขโมย   
1836 thin ธิน บาง   
1837 thing ธิง ส่ิงของ   
1838 think ธิงคฺ คิด   
1839 think of ธิงคฺออฟ คิดถึง   
1840 thirsty เธิร[ส'ที ท่ีกระหายนํ้า   
1841 thought ธอท ความคิด, การคิด   
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1842 thousand เธา'เซินดฺ หน่ึงพัน   
1843 thread เธรด เส�นด�าย   
1844 threaten เธรท'เทิน คุกคาม, ขูT   
1845 throne โธรน ราชบังลังก[   
1846 through ธรู ผTาน, ด�วย, เน่ืองจาก   
1847 throughout ธรู'เอาทฺ โดยตลอด, ต้ังแตTต�นจนจบ   
1848 throw โธร ปา, โยน   
1849 thumb ธัมบฺ น้ิวโปkง, น้ิวหัวแมTมือ   
1850 thunder ธัน'เดอะ เสียงฟkาร�อง   
1851 ticket ทิค'คิท ต๋ัว, บัตร   
1852 tidal wave ไท'เดิล เวฟว กระแสนํ้าเช่ียวท่ีปากแมTนํ้า   
1853 tidy ไท'ดี เรียบร�อย, สะอาดสะอ�าน   
1854 tie ไท ผูก   
1855 tiger ไท'เกอะ เสือ   
1856 time ไทมฺ เวลา   
1857 timetable ไทมฺ'เทเบิล ตารางเวลา   
1858 tiny ไท'นี เล็กมาก   
1859 tip ทิพ ปลายแหลม, ยอดสุด   
1860 tired ไท'เออด เหน่ือย, เม่ือย   
1861 tissue ทิช'ชิว กระดาษบาง   
1862 title ไท'เทิล ช่ือ, ชื่อเร่ือง, หัวข�อ   
1863 today ทะเด' วันน้ี   
1864 toe โท น้ิวเท�า   
1865 toenail โท'เนล เล็บเท�า   
1866 together ทูเกธ'เธอะ ด�วยกัน   
1867 togetherness ทู'เกธ'เธอะนิส ความสมัครสมาน   
1868 toilet ทอย'ลิท ห�องนํ้า   
1869 toilet paper ทอย'ลิท เพ'เพอะ กระดาษชําระ   
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1870 tomato ทะเม'โท มะเขือเทศ   
1871 tomorrow ทูมอ'โร พรุTงน้ี   
1872 tonight ทะไนทฺ' คืนน้ี   
1873 too ทู ด�วย, เชTนกัน, มากเกินไป   
1874 tooth ทูธ ฟnน   
1875 toothache ทูธ'เอค อาการปวดฟnน   
1876 toothbrush ทูธ'บรัช แปรงสีฟnน   
1877 toothpaste ทูธ'เพสทฺ ยาสีฟnน   
1878 top ทอพ บนสุด   
1879 topic ทอพ'พิค หัวข�อเร่ือง   
1880 tortoise ทอร['เทิส เตTา   
1881 toss ทอสฺ โยน, ขว�าง, ปา   
1882 total โท'เทิล ผลรวม   
1883 touch ทัชฺ สัมผัส   
1884 tourist ทัว'ริสทฺ นักทTองเท่ียว   
1885 toward โทเวิร[ด ไปสูT, ไปยัง   
1886 towel เทา'เอิล ผ�าขนหนู   
1887 tower เทา'เออะ หอสูง   
1888 town ทาวน[ เมือง   
1889 toxin ทอค'ซิน สารพิษ   
1890 toy ทอย ของเลTน   
1891 toy maker ทอย เมค'เคอะ นักประดิษฐ[ของเลTน   
1892 toy shop ทอย ชอพ ร�านขายของเลTน   
1893 trace เทรส รTองรอย, รอยเท�า   
1894 tractor แทรค'เทอะ รถแทรกเตอร[   
1895 traffic แทรฟ'ฟfค การจราจร, การขนสTง   
1896 traffic light แทรฟ'ฟfคไลทฺ สัญญาณไฟจราจร   
1897 tragic แทร็จ'จิค นTาเศร�าสลด   
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1898 train เทรน รถไฟ   
1899 train station เทรน สเท'ชัน สถานีรถไฟ   
1900 trainer เทรน'เนอะ ครูฝxก   
1901 translate แทรน'ซฺเลท แปล   
1902 translation แทรนซฺเล'ชัน การแปล   

1903 transmit 
แทรนซฺ'มิท;แทรนซ'
มิท 

ติดตTอ 
  

1904 transport แทรนซฺพอร[ท' ขนสTง   
1905 trash แทรช ของเสีย, ขยะ   
1906 travel แทรฟ'เวิล เดินทาง   
1907 tray กระบะ ถาด,กระบะ, ถาดรอง   
1908 treasure เทรช'เชอะ ทรัพย[สมบัติ   
1909 tree ทรี ต�นไม�   

1910 trick or treat ทริคออร[ทรีท 

ประเพณี Halloween ท่ี
เด็กๆพาไปเคาะประตูบ�าน
เพ่ือขอ           ขนมกินถ�า
ไมTได�จะแกล�ง 

  

1911 trip ทริพ การเดินทาง   
1912 trousers เทรา'เซอซ กางเกงขายาว   
1913 truck ทรัค รถบรรทุก, รถเข็น   
1914 true ทรู จริง   
1915 truly ทรู'ลี อยTางซ่ือสัตย[, อยTางแท�จริง   
1916 trunk ทรังคฺ งวงช�าง   
1917 try ไทร พยายาม, ทดลอง, พิสูจน[   
1918 tube ทูบ หลอด   
1919 tulip ทิว'ลิพ ดอกทิวลิป   
1920 tunic ทู'นิค เส้ือคลุมรัดเอวของสาวกรีก   
1921 tunnel ทัน'เนิล อุโมงค[   
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1922 turn เทิร[น หมุน, วน   
1923 turn left เทิร[น เลฟทฺ เล้ียวซ�าย   
1924 turn right เทิร[น ไรทฺ เล้ียวขวา   
1925 turtle เทอ'เทิล เตTา   
1926 twice ทไวซฺ สองคร้ัง   
1927 type ไทพฺ ชนิด, ประเภท   
1928 ugly อัก'ลี นTากลัว, นTาเกลียด, ข้ีเหรT   
1929 uncle อัง'เคิล ลุง   
1930 uncountable อันเคา'ทะเบิล นับไมTได�,มากมายนับไมTถ�วน   
1931 uncut อัน'คัท ยังไมTได�ตัด   
1932 under อันเดอะ ใต�   

1933 underground อัน'เดอะเกรานฺดฺ' 
ช้ันใต�ดิน, อุโมงค[, รถไฟใต�
ดิน 

  

1934 underline อัน'เดอะไลนฺ ขีดเส�นใต�   
1935 understand อันเดอะสแทนดฺ' เข�าใจ   
1936 underwater อัน'เดอะวอเทอะ ท่ีอยูTใต�นํ้า   
1937 uniform ยู'นะฟอร[ม เคร่ืองแบบ   
1938 unit ยู'นิท บท, หนTวย, กลุTม   
1939 unpack อันแพค' เปfด   
1940 unscramble อันสแครม'เบิล ทําให�เรียบร�อย   
1941 until อันทิล' จนกระท่ัง   
1942 unusual อันยู'ชวล ท่ีแปลก, ผิดธรรมดา   
1943 up อัพ เหนือ, อยูTบน, ข้ึน   
1944 upon อะพอน' บน   
1945 upset อัพเซท' ควํ่า, กTอกวน, ทําให�เสีย   
1946 Uranus ยูเร'นัส ดาวยูเรนัส   
1947 use ยูส ใช�   
1948 useful ยูซ'ฟูล มีประโยชน[   
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1949 usually ยู'ชวล เป_นปกติ, สมํ่าเสมอ   
1950 vacation เวเค'เชิน การหยุดภาคเรียน   
1951 Valentine's Day วาเลนไทน[ส เด วันวาเลนไทน[   

1952 vancerouv แวนคูเวอร[ 
แวนคูเวอร[เกาะในบริติช
โคลัมเบีย 

  

1953 vegetable เวจ'จิทะเบิล ผัก   
1954 vehicle วี'ฮิเคิล ยานพาหนะ   
1955 Venus วี'เนิส ดาวศุกร[   
1956 verse เวิร[ส บทกวี   
1957 version เวอ'เชิน ฉบับ   
1958 Vesuvius วะซู'เวียส ภูเขาไฟวิซูเวียส   
1959 victory วิค'ทะรี ชัยชนะ, ความชนะ   
1960 video camera วิด'ดีโอ แคม'เมอระ กล�องวีดีโอ   
1961 video game วิด'ดีโอ เกม วีดีโอเกมส[   
1962 village วิล'ลิจฺ หมูTบ�าน   
1963 vinegar วิน'นะเกอะ นํ้าส�มสายชู   
1964 violin ไว'อะลิน ไวโอลิน   
1965 Virgo เวอ'โก ราศีกันย[   

1966 vision วิช' ชัน 
ความสามารถในการเห็น
ภาพ, วิสัยทัศน[ 

  

1967 visit วิส'ซิท เย่ียม   
1968 visual วิส'ชวล เก่ียวกับสายตา   
1969 vitamin ไว'ทะมิน วิตามิน   
1970 vocabulary โวแคบ'บิวเลอรี ประมวลศัพท[, พจนานุกรม,    
1971 voice วอยซฺ เสียง   
1972 volcano วอลเค'โน ภูเขาไฟ   
1973 volleyball วอล'ลีบอล กีฬาวอลเลย[บอล   
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1974 vote โวทฺ 
การลงคะแนนเสียง, บัตร
เลือกต้ัง 

  

1975 wafer เว'เฟอะ 
ขนมปnงแผTนบางรับประทาน 
กับไอศกรีม 

  

1976 wag แวก กระดิก, แกวTง, ไกว   
1977 wait for เวท ฟอร[ รอคอย   
1978 wake up เวค อัพ ต่ืนข้ึน   
1979 walk วอล[ค เดิน   
1980 walkman อัพแมน เคร่ืองเลTนซีดีแบบพกพา   
1981 wall วอล กําแพง   
1982 wallet วอล'ลิท;วอ'ลิท กระเปmาเงิน   
1983 want วอนทฺ ต�องการ   
1984 warm วอร[ม อุTน   
1985 warm up วอร[ม อัพ อบอุTนรTางกาย   
1986 wash วอช ล�าง   
1987 wash out วอช เอาทฺ ล�างออก   
1988 waste เวสทฺ ไร�ประโยชน[, ส้ินเปลือง   
1989 watch วอทชฺ ดู   
1990 watch out วอทชฺเอาทฺ ดู, ระวัง   
1991 water วอ'เทอะ นํ้า   
1992 waterfall วอ'เทอะฟอล นํ้าตก   
1993 waterproof วอ'เทอะพรูฟ กันนํ้า   
1994 wave เวฟว คลื่น   
1995 wavy เว'วี เป_นลอน, เป_นคลื่น   
1996 way เว ทาง, ทิศทาง   
1997 way of life ออฟไลฟฺ วิถีชีวิต   
1998 wear แวร[ สวมใสT   
1999 weather เวธ'เธอะ สภาพอากาศ   
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2000 website เวบไซทฺ เว็บไซต[   
2001 wedding เวด'ดิง งานแตTงงาน   
2002 Wednesday เวนซ'เด วันพุธ   
2003 weed วีด วัชพืช   
2004 week วีค สัปดาห[   
2005 weekend วีค'เอนดฺ วันหยุดสุดสัปดาห[   
2006 weigh เว ช่ังนํ้าหนัก, ยก, หนัก   
2007 welcome เวล'คัม ยินดีต�อนรับ, ต�อนรับ   
2008 well เวล ดี   
2009 wet เวท เปeยก   
2010 whale เวล ปลาวาฬ   
2011 what วอท อะไร   
2012 wheel วีล ล�อ   
2013 when เวน เม่ือไร   
2014 whenever เวนเอฟ'เวอะ เม่ือไหรTก็ตาม   
2015 where แวร[ ท่ีไหน   
2016 whether เวธ'เธอะ หรือไมT   
2017 which วิชฺ อันไหน   
2018 while ไวล[ ช่ัวขณะ, ขณะท่ี   

2019 whisker วิส'เคอะ 
หนวดแมว,หนูหรือสัตว[ชนิด
อ่ืนๆ 

  

2020 whisper วิส'เพอะ กระซิบ, พูดมาก   
2021 white ไวทฺ ขาว   
2022 why ไว ทําไม   
2023 wide ไวดฺ กว�าง   
2024 wife ไวฟฺ ภรรยา   
2025 wild ไวลดฺ เป_นปoา, ดุร�าย, รุนแรง   
2026 wildlife ไวดฺ'ไลฟฺ ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูTในปoา   
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2027 win วิน ชนะ   
2028 wind วินดฺ;ไวน[ดฺ ลม   
2029 window วิน'โด หน�าตTาง   
2030 windy วิน'ดี ท่ีมีลม, ท่ีลมแรง   
2031 wing วิง ปeก   
2032 wink วิงคฺ กระพริบ   
2033 winner วิน'เนอะ ผู�ชนะ   
2034 winter วิน'เทอะ ฤดูหนาว   
2035 wipe ไวพฺ เช็ด   
2036 wise ไวซ ฉลาด   
2037 wish วิช ต�องการ, ปรารถนา   
2038 without วิธ'เอาทฺ ยกเว�น, ปราศจาก   
2039 wizard วิซ'เซิร[ด พTอมด   
2040 wake เวค ปลุก, กวน, ต่ืน   
2041 wolf วูลฟฺ หมาปoา   
2042 woman วูม'เมิน ผู�หญิง   
2043 wonderful วัน'เดอะฟูล ดีเยี่ยม   
2044 wood วูด ไม�   
2045 wool วูล ขนแกะ   
2046 word เวิร[ด คํา   
2047 work เวิร[ค ทํางาน   
2048 worksheet เวิร[ค ชีท ใบงาน   

2049 workshop เวิร[ค'ชอพ 
โรงงาน, ห�องประชุม
ปฏิบัติการ 

  

2050 world เวิร[ลดฺ โลก   
2051 worm เวิร[ม หนอน   
2052 worry เวอ'รี วิตกกังวล, หนักใจ   
2053 worse เวิร[สฺ เลวลง   
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2054 worship เวอร['ชิพ การกราบไหว�บูชา   
2055 wound วูนดฺ แผล   
2056 wow! เวา ว�าว (คําอุทานประหลาดใจ)   
2057 wrap up แรพ อัพ สรุป, ม�วน, ปfด, บัง   
2058 write ไรทฺ เขียน   
2059 writer ไร'เทอะ นักเขียน   
2060 writing pad ไร'ทิง แพด สมุดฉีก   
2061 wrong รอง ผิด   
2062 yard ยาร[ด สวน, ลาน, สนาม   

2063 yawn ยอน หาว   
2064 yeah เย ใชT   
2065 year เยียร[ ปe   
2066 yellow เยล'โล สีเหลือง   
2067 yesterday เยส'เทอะเด วานน้ี   
2068 yet เยท ยัง, ยังคง   
2069 yippee! ยิพ'พี คําแสดงความปeติยินดี   
2070 yoghurt โย'เกิร[ท โยเกิร[ต   
2071 young ยัง หนุTม, สาว   
2072 zoo ซู สวนสัตว[   
2073 zebra ซี'บระ ม�าลาย   
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