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abandon อะแบน๊ดัน้ ปลอ่ย,ละทิง้ 

abdomen แอบโดเ๊ม็น ชอ่งทอ้ง 

ability อะบิ๊ลติี ้ ความสามารถ 

ablaze อะแบล๊ซฺ โชตชิว่ง 

able เอเ๊บิล้ สามารถ 

abnormal แอบน๊อรม์อล ผดิปรกต ิ

aboard อะบอ๊รด์ บนเรอื,บนรถ
,บนเครือ่งบนิ 

abolish อะโบล๊ชิ เลกิลม้ 

about อะเบา๊ท เกีย่วกบั,
ประมาณ,แถวๆ 

above อะโบฝ๊ เหนอื,สงูกวา่ 

abroad อะบร๊อด กวา้ง
,ตา่งประเทศ 

http://www.shorteng.com/คำศัพท์ที่ได้ใช้ใน3500-คำ/
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absent แอบ๊เซน่ท ขาด,ไมอ่ยู ่

absolute แอบ๊โซลูท้ สมับรูณ,์แทจ้รงิ 

absorb แอบ๊ซอ๊รบ์ ดดูซบั,รับเอาไว ้

abstract แอบ๊สแทรคทฺ ไมม่ตีัวตน 

absurd แอบ๊เซริท์ เหลวไหล,น่าขนั 

abundant อะบั๊นแดน้ท มากมาย
,สมบรูณ ์

abuse อะบิ๊วส ใชใ้นทางทีผ่ดิ,
กลา่วรา้ย,ทารณุ 

academy อะคาเดม๊ี ่ วชิาการ
,โรงเรยีน 

accelerate แอค๊เซล้เลอ
เรท 

เรง่ 

accept แอค๊เซพท รับ,ยอมรับ 

access แอค๊เซส เขา้ถงึ 

accessory แอค๊เซสซอรี ่ สว่นเพิม่เตมิ 

accident แอค๊ซเิด็นท อบุัตเิหต ุ
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acclaim แอค๊เคลม ไชโย,โหร่อ้ง 

accommodate แอค๊คอมโม
เดท 

ทําใหเ้หมาะสม
,สะดวก 

accompany แอค๊คอมพานี ่ มากบั,ไปกบั 

accomplish แอค๊คอมผลชิ ทําใหเ้สร็จลง 

accord แอค๊คอรด์ ตรงกนั,ตอ้งกนั 

account แอค๊เคา้ท บญัชี

,รับผดิชอบ 

accumulate แอค๊ควิมเูหลท สะสม 

accurate แอค๊ควิเหรท แน่นอน
,เทีย่งตรง 

accuse แอค๊คิว้ส กลา่วหา 

accustom แอค๊คัสตอ้ม ฝึกใหเ้คยชนิ 

ache เอช ปวด 

achieve อะชีฝ้ บรรล ุ

acid เอส๊ดิ กรด 
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acknowledge แอค๊โนเหล็จ ยอมรับ,รับรอง 

acme แอค๊มี ่ สงูสดุ 

acquire แอค๊ไควร ์ ไดม้า,เขา้ยดึ 

acre เอเ๊คอ่ร ์ 2.5 ไร ่

across อะคร๊อส ขา้ม 

act แอค๊ท กระทํา,แสดง 

actual แอค๊ชว่ล ทีจ่รงิ,แทจ้รงิ 

adapt อะแดพ๊ท ์ ดัดแปลง,ทําให ้
เหมาะ 

add แอด๊ เพิม่,บวก 

addict แอด๊ดคิท ตดิ(ยาเสพตดิ) 

addition แอด๊ดชิัน่ เพิม่เตมิ 

address แอด๊เดรส ทีอ่ยู,่กลา่ว
ปราศยั,จัดการ
กบัปัญหา 

adequate แอด๊ดเีควท เพยีงพอ 
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adhere แอด๊เฮยีร ตดิ 

adjacent แอดจ๊าเซน่ท ประชดิ
,ใกลเ้คยีง 

adjoin แอด๊จอย ตดิ 

adjust แอด๊จัสท ปรับ,ปรับตัง้ 

administrate แอด๊มนิเิทรท บรหิาร,ปกครอง
,จัดการ 

admire แอด๊ไมร นับถอื,เลือ่มใส 

admit แอด๊มทิ รับเขา้ไว ้
,ยอมรับ 

adopt อะดอ๊พท รับเอา,นํามาใช ้

adrift อะดริ๊ฟท ลอยไป 

adult อะดั๊ลท ผูใ้หญ ่

advance แอดฝ๊านซ กา้วหนา้ 

advantage แอดแฝ๊นเทจ ไดเ้ปรยีบ,เป็น
ประโยชน ์

adventure แอดเฝ๊นเจอ้ร ์ ผจญภยั 
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adversary แอด๊เฝอรซ์ารี ่ เป็นปฏปัิกษ์,
ตรงกนัขา้ม 

advertise แอด๊เฝอรไ์ทส้ โฆษณา 

advice แอดไฝ๊ซ ์ แนะนํา 

advocate แอด๊โฝเขท สนับสนุน,เป็น
ทนาย 

aeon อี๊ออ้น ชัว่กลัปวสาน 

aero- แอโ๊ร ่ อากาศ 

aeroplane แอโ๊รเ่พลน เครือ่งบนิ 

affair แอฟแฟร ์ เรือ่ง,กจิธรุะ 

affect แอฟเฟค กระทบกระเทอื
น 

affirm แอฟเฟิรม์ รับรอง,ยนืยัน 

afford แอฟฟอรด์ สามารถมไีด ้

afraid อะเฟรด กลัว,เกรง 

after แอฟ๊เทอ่ร หลังจาก
,ภายหลัง 
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again อะเกน อกีครัง้ 

against อะเกน้สท แขง่กบั,สูก้บั
,ตอ่ตา้น 

age เอจ อาย,ุแก ่

agency เอเ๊จ็นซี ่ ตัวแทน 

agenda อะเจ๊นดา้ วาระการประชมุ 

agent เอเจน้ท ผูแ้ทน 

aggregate แอก๊กรเีกท สรปุ,ไหลไป
รวมกนั 

aggressive แอกเกร๊สสฝี กา้วรา้ว,รกุราน 

ago อะโก -มาแลว้ 

agree อะกร ี ตกลง,เห็นพอ้ง 

agriculture แอก๊รคีลัเจอ่ร ์ เกษตรกรรม 

ahead อะเฮด ขา้งหนา้ 

aid เอด ชว่ยเหลอื 

aim เอม มุง่,มุง่หมาย 
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ain’t เอน๊ท is not,are not 
,am not 

air แอร ์ อากาศ 

alarm อะลารม์ เตอืน,ปลกุ 

album อั๊ลบัม้ สมดุเก็บภาพ
,แผน่เสยีง 

alert อะเลิร้ท์ เตรยีมพรอ้ม,
ระวังระไว 

algebra อั๊ลจบีรา้ พชีคณติ 

alibi อั๊ลไลไบ ขอ้แกต้ัว 

alien เอเ๊ลีย่น แปลก,ตา่งดา้ว 

align อะไลน อยูใ่นเสน้ตรง 

alike อะไลค้ เหมอืน 

alive อะไลฝ้ มชีวีติอยู,่กระป้ี
กระเป่า 

alkali อั๊ลคาลาย ดา่ง 

all ออล ทัง้หมด 
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allege อลัลี๊จ กลา่วหา 

allocate อั๊ลโลเขท แบง่ให,้กําหนด 

allow อะลาว อนุญาต,ยอมให ้

alloy อลัลอย เจอืปน,ผสม 

ally อลัลาย ผกูพัน,พันธมติร 

almost ออ๊ลโมสท เกอืบ 

alone อะโลน คนเดยีว,โด
เดีย่ว 

along อะลอง ตาม(ถนน),รว่ม
ดว้ย 

already ออลเร๊ดี ้ มอียูแ่ลว้,เกดิขึน้
แลว้ 

alright ออลไร๊ท ดแีลว้ 

also ออ๊ลโซ อกีดว้ย,ดว้ย 

alter อั๊ลเทอ่ร ์ แปลง 

alternate อั๊ลเทอรเ์หนท สลับกนั 
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although ออลโทร แมว้า่ 

altitude อั๊ลทจิดู ระยะสงู 

altogether ออลทเูกท๊เท
รอ่ 

พรอ้มกนั 

always ออ๊ลเวยส์ เสมอ 

a.m. เอเอ็ม กอ่นเทีย่ง 

amateur อะเมเทอ่ร สมัครเลน่ 

amaze อะแมซ๊ ฺ ทําใหป้ระหลาด
ใจ 

ambassador แอมบา๊สซา
เดอ้ร ์

เอกอคัราชฑตู 

ambition แอมบิ๊ชัน่ ทะเยอทะยาน 

ambulance แอม๊บแูลน้ซ ์ รถพยาบาล 

ambush แอม๊บชุ ซุม่โจมต ี

amen เอเมน สาธ ุ

amend อาเม็นด แกไ้ข,แกต้ัว 
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amid เอมดิ กลาง,ทา่มกลาง 

amnesty แอม๊เนสที ่ นริโทษกรรม 

among อะมอง ในหมู ่

amount อะเมา๊ท รวมเป็นจํานวน 

amplitude แอม๊พลจิดู ความกวา้งขวาง 

amuse อะมิ๊วส ทําให ้
เพลดิเพลนิ
,ขบขนั 

analogy อะน๊าโลจี ้ อปุมา 

analyse อะ๊นาไลส้ วเิคราะห ์

anatomy อะน๊าโทมี ่ รา่งกาย 

ancestor แอน๊เซสเทอ่ร บรรพบรุษุ 

anchor แอง๊เคอ่ร ์ สมอ 

ancient แอน๊เซีย่นท โบราณ 

and แอนด ์ และ 

angel แอง๊เจล นางฟ้า 
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anger แอง๊เกอ้ร โกรธ 

angle แอง๊เจิล้ มมุ 

animal แอน๊มิอล สตัว ์

anniversary แอนเิฝ๊อรซ์ารี ่ วันครบรอบ 

announce อะเน๊าซ ประกาศ 

annoy แอนนอย รําคาญ 

annual แอนน๊วล ประจําปี 

another อะน๊าเทรอ่ร ์ คนอืน่,อกีคน
หนึง่ 

answer แอน๊เซอ่ร คําตอบ,ตอบ
,ผลลัพธ ์

ant แอน๊ท มด 

anthem แอน๊เทรม่ เพลงชาต ิ

anthology แอนโทโ๊ลจี ้ โคลง,กาพย์
,กลอน 

anti- แอน๊ไท ตอ่ตา้น,ขดัขวาง 
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anticipate แอนทิ๊ซเิพท คาดลว่งหนา้ 

anticlockwise แอนไทคลอ๊ค
ไวส้ ์

ทวนเข็มนาฬกิา 

antique แอนที๊คว โบราณ 

anxious แอน๊เซยีส หว่งใย,กงัวล 

any เอน๊ี ่ ใด,คนหนึง่คน
ใด,บา้ง 

apart อะพารท์ แยกออก
ตา่งหาก 

apartheid อะพ๊ารไ์ทด้ นโยบายเหยยีด
สผีวิ 

apology อะพ๊อโลจี ้ ขอโทษ 

appeal แอพพลี อธุรณ,์รอ้งเรยีน 

appear แอพเพยีร ์ ปรากฏ 

appetite แอพ๊เพไทท้ อยากอาหาร 

applaud แอพพลอ้ด ปรบมอื
,สรรเสรญิ 
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apply แอพ๊พลาย ใชป้ระโยชน,์
สมัครงาน 

appoint แอพพ๊อยท แตง่ตัง้ 

appraise แอพเพรส ประเมนิ 

appreciate แอพพรี๊ชเิอท ชอบ,ปลืม้ 

apprehend แอพพรเีฮ็น เขา้ใจ,ความ
เขา้ใจ 

approach แอพโพร๊ช เขา้ใกล,้
ทาบทาม,เขา้หา 

appropriate แอพโพร๊พริ
เอท 

เหมาะ,สมควร 

approve แอพพรู๊ฝ อนุมัต ิ

approximate แอพพร๊อกซเิห
มท 

ประมาณ,ราวๆ 

aqua อา๊ควา น้ํา 

arc อา๊รค์ สว่นโคง้เป็น
วงกลม 

architect อา๊รช์เิถ็คท สถาปนกิ 
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archives อา๊รไ์คฝ้ส ทีเ่ก็บเอกสาร
สําคญั 

ardent อา๊เด็นท อยา่งแรงกลา้ 

area แอเ๊รยี พืน้ที ่

arena อารี๊ น่า สนาม,สงัเวยีน 

argue อา๊รก์วิ โต,้เถยีง 

arise อะไร๊ส ลกุขึน้,เกดิขึน้ 

arithmetic อะริ๊ทเมตคิ เลขคณติ 

arm อารม์ แขน,อาวธุ 

aroma อะโร๊มา่ กลิน่หอม 

around อะราวนฺดฺ ลอ้มรอบ 

arrange อะเร๊นจ ์ จัด,เตรยีม
,จัดการ 

array อะเรย ์ ขบวน,ทวิแถว 

arrest อะเร๊สท จับกมุ 

arrive อะไร๊ฝ มาถงึ 
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arrogant อะ๊โรแกน้ท หยิง่ 

arrow แอโ๊ร ่ ลกูธนู,ลกูศร 

arson อา๊รซ์ัน่ ลอบวางเพลงิ 

art อารท์ ศลิปะ 

article อา๊รท์เิคิล่ มาตรา,บทความ 

artificial อารท์ฟ๊ิิเชีย่ล เทยีม,ปลอม 

as แอส เหมอืน,ดังที่
,ขณะที ่

ash แอช เถา้ถา่น 

ashamed อะเชมดฺ ละอาย 

ashore อะชอร ์ ขึน้ฝ่ัง 

aside อะไซดฺ๊ เลีย่งไป 

ask อาสคฺ ถาม,ขอรอ้ง 

asleep อะสลี๊พ หลับ 

aspect แอส๊เพ็คท ลักษณะ,รปูรา่ง 
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aspire แอสไพร ์ ปารถนา 

assassinate แอสซา๊ซเิหนท ลอบฆา่ 

assault แอสซั๊ลท โจมต ี

assemble แอสเซม๊เบิล้ รวบรวม,ประชมุ 

assent แอสเซน๊ท ยอมรับ 

assess แอสเซส๊ ประเมนิ 

asset แอส๊เสท็ ทรัพยส์นิ 

assign แอสไซนฺ มอบหมาย 

assist แอสซิ๊สท ชว่ยเหลอื 

associate แอสโซซ๊เิอท เขา้รว่ม
,เกีย่วเนือ่ง 

assume แอสซมู สมมตุ ิ

assure แอสชวัร ์ รับประกนั
,แน่นอน 

asylum อะไซล๊ั่ม ทีล่ีภ้ยั 

at แอ็ท ที ่
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athlete แอท๊ลี๊ท นักกฬีา 

atlas แอท๊ลาส แผนที ่

atmosphere แอท๊โมสเฟียรฺ บรรยากาศ 

attach แอทแท๊ช แนบ,ผกูตดิ 

attack แอทแท๊ค เขา้ต ี

attain แอทเทน บรรล ุ

attempt แอทเทม๊พท พยายาม 

attend แอทเท็นด ตัง้ใจ,เอาใจใส ่

attitude แอท๊ทจิดู ทา่ท ี

attract แอทแทร็คท ดงึดดู 

attribute แอท๊ทรบิิว้ทฺ อา้งเหตวุา่ 

auction ออ๊คชัน่ ประมลู 

audience ออ๊เดีย่นซ ผูช้ม,ผูฟั้ง 

audit ออ๊ดทิ ตรวจสอบ 
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aunt อั๊นท ป้า 

aura ออ๊รา่ รัศม ี

authentic ออเทน๊ทคิ แทจ้รงิ 

author ออ๊เธอร ์ ผูแ้ตง่ 

authority ออรโ์ทร๊ทิี ่ เจา้หนา้ที่
,อํานาจ 

auto ออ๊โท ่ รถยนต ์

auto- ออ๊โท ่ อตัโนมัต ิ

autumn ออ๊ทั่มน ฤดใูบไมร้ว่ง 

auxiliary ออกซิ๊เลยีรี ่ ชว่ย,เครือ่งชว่ย 

avenue แอฝ๊เฝนวิ ถนน 

average แอฝ๊เฝอรเ์หรจ เฉลีย่ 

aviation เอฝิเอช๊ัน่ การบนิ 

avoid อะฝอยด หลกีเลีย่ง 

await อะเวท๊ คอย 
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awake อะเวค้ ตืน่,ปลกุ 

award อะหวอรด์ ตดัสนิ 

aware อะแวร ์ รับรู ้

away อะเวย ์ หา่งไป 

awe ออว ์ เกรงขาม
,หวาดเสยีว 

awhile อะวายลฺ สกัครู ่

axe แอ็กซ ์ ขวาน,ตัด 

axis แอก๊ซสิ แกน 

babe เบบ้ ทารก 

baby เบบ๊ี ้ ทารก 

bachelor แบช๊เชลเลอ่ร ์ ปรญิาตร ี

back แบ็ค หลัง,กลับ,ถอย
หลัง,ยอ้นหลัง 

bad แบด้ เลว 
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worse เวิ๊รส์ เลวกวา่ 

worst เวิ๊รส์ท เลวทีส่ดุ 

bag แบก๊ ถงุ,หอ่ 

bail เบล ประกนัตัว 

bake เบก๊ อบ 

balance บา๊ลา่นซ ์ สมดลุ,ถว่งดลุ 

bald บาลดฺ หวัลา้น 

bamboo แบมบ ู ไมไ้ผ ่

ban แบน หา้ม 

band แบนด ์ แถบ,วงดนตรี
,หมูพ่วก 

bandit แบน๊ดทิ โจร 

bang แบง เสยีงดงัปัง 

bank แบง๊ค ฝ่ัง,กอง
,ธนาคาร 

bankrupt แบง๊ค-รัพทฺ ลม้ละลาย 
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banner แบน๊เน่อร ์ ธง,ป้าย 

banquet แบง๊เควท การเลีย้ง,งาน
เลีย้ง 

bar บาร ์ ลกูกรง,ขวาง,
หา้ม,บาร ์

barber บา๊เบอร ์ ชา่งตดัผม 

bare แบร ์ เปลอืย 

bargain บา๊รเ์กน้ ตอ่รอง 

bark บารค์ เหา่ 

barrel บา๊รเ์รล ถังไม,้158.89 
ลติร 

barricade แบรรเิขด ขวาง,กัน้ 

barrier แบร๊เิออ้ร ์ เครือ่งกัน้
,อปุสรรค 

barter บา๊รเ์ทอ่ร ์ แลกเปลีย่น 

base เบส ฐาน,หลัก 

basis เบส๊สิ เกณฑ,์ฐาน 
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basket บา๊สเก็ต กระจาด,ตระกรา้ 

bat แบท คา้งคาว 

bath บา๊ทร อาบน้ํา,ชาํระ 

battle แบท๊เทิล้ รบ,ปะทะ 

bay เบย ์ อา่ว 

bazaar บาซาร ์ ตลาด 

be บ ี เป็น,อยู,่คอื 

beach บชี หาดทราย 

beam บมี คาน 

bean บนี ถั่ว 

bear แบร ์ แบกรับ,หม ี

beard เบยีรด์ เครา 

beast บี๊สท สตัวเ์ดรัฐฉาน,ดุ
รา้ย 

beat บที ต,ีทบุ 
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beauty บิ๊วที ่ สวย,งาม 

become บคีัม กลายมาเป็น 

bed เบด๊ เตยีง 

bee บ ี ผึง้ 

beef บี๊ฟ เนือ้วัว 

before บฟีอร ์ กอ่น,ตอ่หนา้ 

beg เบก๊ ขอรอ้ง,ออ้นวอน 

beggar เบก๊กา้ร ์ ขอทาน 

begin บกีนิ เริม่ตน้ 

behalf บฮีาลฟ์ ในนามของ 

behave บแีฮฝ พฤตกิารณ ์

behind บฮีายน ์ ขา้งหลัง 

believe บลีี๊ฝ เชือ่,ศรัทธา 

bell เบลล ์ ระฆงั,กระดิง่ 
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belong บลีอง เป็นของ 

beloved บเีลิ๊ฝ เป็นทีรั่ก 

below บโีลว ์ ตํา่กวา่,เบือ้งใต ้

belt เบล๊ท ์ เข็มขดั 

bench เบน๊ช มา้น่ัง 

beneath บนีี๊ทร ใต,้ตํา่กวา่ 

benefit เบเ๊นฝิต ประโยชน ์

beside บไีซด ์ ขา้ง,นอกจาก 

besiege บซีี๊จ ลอ้ม,กลุม้รมุ 

best เบส๊ท ์ ดทีีส่ดุ 

bestow บโีทว ์ สละให ้

bet เบท๊ พนัน 

betray บเีทรย ์ ทรยศ 

better เบท๊เทอ่ร ์ ดกีวา่ 
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between บทีะวนี ระหวา่ง 

beverage เบฝ๊เวอรเ์หรจ เครือ่งดืม่ 

beware บแีวร ์ ระวัง 

beyond บยีอนด ์ พน้,โพน้,เกนิ
,นอกจาก 

bi- ไบ สอง 

bias ไบแ๊อดส อคต ิ

bid บดิ ใหร้าคา,ประมลู
ราคา 

big บิ๊ก ใหญ ่

bill บลิล ์ บญัชรีายการ
,พรบ.,ตั๋วเงนิ 

billion บิ๊ลเลีย่น พันลา้น 

bio- ไบโอ ชวีะ 

biography ไบโอก๊ราฟฟ่ี ประวตับิคุคล 

biology ไบโอโ๊ลจี ้ ชวีวทิยา 
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bird เบริด์ นก 

birth เบริ๊ท เกดิ 

biscuit บิ๊สกติ ขนมปังกรอบ 

bishop บิ๊ฉอพ พระในศาสนา
ครสิต ์

bite ไบท้ ์ กดั 

bitter บิ๊ทเทอ่ร ์ ขม,ขมขืน่ 

bizarre บซิารร ์ ประหลาด 

black แบลค๊ ดํา 

blackmail แบลค๊เมล ขูก่รรโชก 

blade เบลด ใบมดี 

blame เบลม ตําหน,ิโทษ 

blank แบลง๊ค เปลา่,วา่งเปลา่ 

blanket แบลง๊เคท๊ ผา้หม่ 

blast บลาสทํ ระเบดิ 
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blaze เบลซ โชตชิว่ง 

bleak บลี๊ค อา้งวา้ง,เศรา้ 

blend เบลนดฺ ผสมผสาน 

bless เบลส๊ ใหพ้ร 

blind ไบลนฺดฺ บอด 

blink บลิ๊งค กระพรบิตา 

block บลอ๊ค กดีขวาง 

blond บลอนด ์ สบีลอนด ์

blood บลัด เลอืด,เลอืดออก 

bloom บลมู เบง่บาน 

blossom บลอ๊สซัม่ แตกเนือ้หนุ่ม,
ออกดอก 

blow โบลว ์ เป่า 

blue บล ู สน้ํีาเงนิ,สฟ้ีา
,เศรา้ 

blur เบลอร ์ พรา่,มัว 
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board บอรด์ ไมก้ระดาน
,คณะกรรมการ 

boat โบท๊ เรอื 

body บอ๊ดี ้ รา่งกาย,ทัง้ตัว
,ศพ 

boil บอยลฺ ตม้,เดอืด 

bold โบลดฺ เดน่,ชดั,อาจ
หาญ 

bolt โบล๊ทฺ สลัก,น๊อต 

bomb บอมบฺ ระเบดิ,กระหน่ํา 

bond บอนดฺ ผกูมัด,พันธบัตร 

bone โบน กระดกู,กา้ง 

bonus โบนั๊ส รางวลัพเิศษ 

book บุค๊ หนังสอื,จอง 

boom บมู เจรญิ 

boost บูส๊ทฺ สง่เสรมิ 
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boot บูท๊ รองเทา้หุม้สน้ 

border บอ๊รเ์ดอ้รฺ พรมแดน,ขอบ
,รมิ 

bore บอรฺ เบือ่ 

borrow บอ๊โรว่ กู,้ยมื 

boss บอ๊สสฺ นาย,หวัหนา้ 

both โบทรฺ ทัง้สอง 

bother บอ๊เทรอ่รฺ รบกวน 

bottle บอ๊ทเทิล่ ขวด 

bottom บอ๊ททอ่ม ตํา่สดุ,กน้ 

bounce เบา๊สฺ กระแทก 

bound บาวนฺดฺ ขอบเขต 

bow บาว คํานับ 

bowl โบลว ์ ชามกลม 

box บอ๊กซ ฺ กลอ่ง,ชก 
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boycott บอ๊ยขอททฺ ควํา่บาตร 

brain เบรน สมอง 

brake เบรค เบรค,หา้มลอ้ 

branch บร๊านชฺ กิง่กา้น,สาขา 

brand แบรนดฺ ยีห่อ้ 

brass บร๊าสสฺ ทองเหลอืง 

brave เบร๊ฝ กลา้หาญ 

bread เบรด้ ขนมปังปอนด ์

break เบร๊ค แตก,ทําลาย 

breast บรี๊สทฺ หนา้อก 

breath บรี๊ ทฺรฺ หายใจ 

breed บรดี เพาะพันธุ,์ผสม
พันธุ ์

breeze บร๊ซ ลมออ่นๆ 

bribe ไบรบํ สนิบน 
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brick บริ๊ค อฐิ 

bride ไบรดํ เจา้สาว 

bridge บรดิจ สะพาน 

brief บริ๊ฟ สรปุสัน้ๆ 

bright ไบร๊ท สวา่ง,ฉลาด 

brilliant บริ๊ลเลีย่นทํ สกุใส,หลัก
แหลม 

bring บรงิ พามา,นํามา 

broad บรอด กวา้ง 

broker โบร๊คเคอ่ร ์ นายหนา้ 

brother บร๊าเทอ่รํ นอ้ง,พีช่าย 

brown บราวนํ สน้ํีาตาล 

brush บรัช แปรง,ปัด 

bubble บั๊บเบิล้ ฟอง 

buck บั๊ค ดอลลาร ์
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bud บัด ตา(ทีจ่ะโตเป็น
กิง่หรอืดอก) 

buddy บั๊ดดี ้ เพือ่น 

budget บั๊ดเจ๊ท งบประมาณ 

buffer บั๊ฟเฟ่อร ์ ปะทะไว ้

buffet บุฟ๊เฟ่ บฟุเฟ่ 

bug บั๊ก แมลง 

build บิล้ดํ สรา้ง 

bulb บัล้บํ กระเปาะ 

bulk บั๊ลคํ ขนาด,ใหญโ่ต 

bull บลูล วัว 

bullet บัลเล ่ กระสนุ 

bulletin บูเ๊ลทนิ แถลงการณ ์

bump บั๊มพํ ชน,กระแทก 

bun บัน ขนมปังนุ่ม 
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bundle บั๊นเดิล้ หอ่ 

buoy บอย ทุน่,ทําใหล้อย 

burden เบอ๊รํเดน้ ภาระ 

bureaucrat บูโ๊รแครท ขา้ราชการ 

burglar เบอ๊รก์ลา้รํ ขโมย 

burn เบริน์ เผา,ไหม ้

burst เบิ๊รส์ท ระเบดิ 

bury เบอ๊รี ่ ฝัง 

bus บัส รถเมล ์

bush บชุ พุม่ไม ้

busy บี๊ซี ่ ยุง่,มธีรุะ 

but บั๊ท แต ่

butter บั๊ทเทอ่รํ เนย 

butterfly บั๊ทเทอ่รํฟลาย ผเีสือ้ 
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button บั๊ททอ่น ปุ่ ม 

buy บาย ซือ้ 

by บาย ใกล,้โดย,ขา้ง 

bye-bye บา๊ย-บาย ลากอ่น 

cab แคบ๊ รถแท็กซี ่

cabin เคบ๊ิน้ กระทอ่ม,
หอ้งนอนในเรอื 

cabinet คา๊บเิหน็ต คณะรัฐมนตรี
,โตะ๊ทีม่ลี ิน้ชกั 

cable เคเ๊บิล้ เชอืก,สายไฟ 

cadet คาเด็ท นักเรยีนทหาร 

café คาเฟ่ รา้นกาแฟ 

cafeteria คาเฟที๊ เรยี รา้นอาหาร 

cage เคจ้ กรง 

cake เคก้ เคก้ 
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calculate แคล๊คเูหลท คํานวณ 

calendar แคเ๊ล็นดา้รํ ปฏทินิ 

caliber แคล๊เิบอ้รํ ระดับสตปัิญญา
ความสามารถ 

call คอลลํ รอ้งเรยีก 

calm คาลํม สงบ 

camel แคเ๊มล อฐู 

camera แคเ๊มรา่ กลอ้ง 

camouflage แคม๊เมอ่ฟลา๊จ พรางตัว 

camp แคม๊พํ ทีพั่ก,พักแรม 

campaign แคมเพน รณรงค ์

campus แคม๊พัส วทิยาลัย 

can แคน สามารถ ,
กระป๋อง 

canal คะแนล คลอง 

cancel แคน๊เซิล้ ยกเลกิ 
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cancer แคน๊เซอ่ร ์ มะเร็ง 

candidate แคน๊ดเิดท ผูส้มัคร 

candle แคน๊เดิล้ เทยีน 

candy แคน๊ดี ้ ลกูกวาด 

cane แคน ออ้ย 

cannon แคน๊น่อน ปืนใหญ ่

canteen แคนทนี โรงอาหาร 

canyon แคน๊ยอ่น หบุเขา 

cap แคพ๊ หมวก 

capable แคพ๊พะเบิล้ สามารถ 

cape เคพ้ แหลม 

capillary คะพิ๊ลารี ่ หลอดทีม่รีเูล็กๆ 

capital แคพ๊พทิอ่ล เมอืงหลวง
,เงนิทนุ 

capsule แคพ๊ซลู แคปซลู 
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captain แคพ๊เทน่ รอ้ยเอก,กปัตัน 

caption แคพ๊ชัน่ คําอธบิายภาพ 

capture แคพ๊เจอ้รํ จับได,้ยดึได ้

car คารํ รถ 

caravan คาราวาน ขบวนรถ 

carbon คา๊รบ์อ้น ถา่น,คารบ์อน 

card คา้รด์ ไพ,่นามบตัร 

cardinal คา๊รด์นัิล พระราชาคณะ 

care แคร ์ เอาใจใส,่ดแูล
,รักษา 

career แครเ์รยี อาชพี 

careful แคร๊ฟ์ลู ระวัง 

cargo คา๊รโ์ก ้ สนิคา้ทีบ่รรทกุ
โดยเรอื 

carnival คา๊รน์ฝ่ิอล การเลน่
สนุกสนาน,การ
แห ่
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carpenter คา๊รเ์พนเทอ่ร ์ ชา่งไม ้

carpet คา๊รเ์พ็ท พรม 

carry แคร๊รี ่ แบก,หาม,นําไป 

cart คา๊รท์ เกวยีน 

case เคส๊ เรือ่ง,กรณี 

cash แคช๊ เงนิสด 

cassette คสัเซท็ทํ ตลับบรรจ ุ

cast แคส๊ทํ ทิง้,ลอก,หลอ่
(โลหะ),ชือ่ผู ้
แสดง 

castle แคส๊เซิล่ ปราสาท 

casual แคส๊ชว่ล ไมเ่อาใจใส,่ไม่
เป็นทางการ 

casualties แคส๊ชวลทีส่ คนบาดเจ็บและ
ตาย 

cat แคท๊ แมว 

catalog คะ๊ทะลอ๊ก บญัชรีายชือ่
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สนิคา้ 

catalyst คะ๊ทะลสิท ตัวเรง่ 

catch แค็ทช จับ,ตระครบุ
,ฉวย 

category แคท๊กิอรี ่ แบง่ออกเป็น
ประเภทๆ 

cattle แคท๊เทิล่ วัวควาย 

cause คอ๊ส สาเหต,ุทําให ้
เกดิ 

caution คอ๊ชัน่ ระมัดระวงั
,ตักเตอืน 

cave เคฝ๊ ถ้ํา 

cavity แคฝิ๊ที ่ โพรง 

cease ซี๊ส หยดุ,เลกิ 

ceiling ซี๊ลิง่ เพดาน 

celebrate เซเ๊ลเบรท ฉลอง 

cell เซล หอ้งขงั 
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censor เซน๊เซอ่ร ์ ตรวจตรา 

center เซน๊เทอ่ร ์ ตรงกลาง,ใจ
กลาง 

centre เซน๊เทอ่ร ์ ตรงกลาง,ใจ
กลาง 

century เซน๊จรูี ่ ศตวรรษ 

ceremony เซิ๊รโิมนี ่ พธิ ี

certain เซอ๊รเ์ทน่ แน่นอน 

certificate เซอรท์ิ๊ ฟิเขท ประกาศนยีบตัร 

chain เชน โซ ่

chair แชร ์ เกา้อี,้ประธาน 

challenge แชล๊เลน้จํ ทา้ทาย 

champ แชม๊พํ ผูช้นะเลศิ 

chance แชน้ซํ โอกาส,หนทาง 

change เชง้จํ เปลีย่น,ทอน
,แลก 
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channel แชน๊เนล ชอ่ง,ชอ่งแคบ 

chaos เคอ๊อส ยุง่เหยงิ 

chapter แชพ๊เทอ่ร ์ บท 

character แคร๊แ์รคเทอ่ร ์ ลักษณะ
,ตัวอักษร 

charge ชารจ์ บรรจ,ุหนา้ที,่คดิ
ราคา 

charisma คารร์ิ๊สมา่ บารม ี

charm ชารม์ เสน่ห ์

chart ชารท์ แผนที,่แผนภมู ิ

charter ชา๊เทอ่ร ์ กฏบตัร,ธนาคาร 

chase เชส ไลต่าม 

chat แชท พดูคยุ 

cheap ชี๊พ ถกู,ดอ้ยคา่ 

cheat ชี๊ท โกง 

check เชค็ ตรวจสอบ 
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cheer เชยีรํ ไชโย,ชืน่บาน 

cheese ชี๊ส เนยแข็ง 

chef เชฟ๊ หวัหนา้,หวัหนา้
ครอบครัว 

cheque เชค็ เชค็ 

chess เชสส หมากรกุ 

chest เชสทํ หนา้อก 

chew ชวิ เคีย้ว 

chic ชคิ เท ่

chief ชี๊ฟ หวัหนา้ 

child ชายลํดํ เด็กๆ 

chilli ชลิลี ่ พรกิ 

chip ชพิ เศษไม,้เบีย้ 

choice ชอ๊ยซ ํ ทางเลอืก
,ตัวเลอืก 

cholera คอ๊เลอรา่ อหวิาตกโรค 
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choose ชูส๊ เลอืก 

chop ชอ๊พ สบั 

chopsticks ชอ๊พสตคิสํ ตะเกยีบ 

chorus คอ๊รัส ประสานเสยีง 

chronic คร๊อนคิ เรือ้รัง 

chronicle คร๊อนเิคิล้ บันทกึเหตกุารณ์
ตามลําดับ 

church เชริช์ โบสถ ์

circle เซอ๊รเ์คิล้ วงกลม,ลอ้ม 

circuit เซอ๊รก์ทิ วงจร 

circulate เซอ๊รค์วิเหลท หมนุเวยีน 

circumstance เซอ๊รค์ัม่สแส
ตนซ ์

เหตกุารณ ์

circus เซอ๊รค์สั ละครสตัว ์

cite ไซท้ ์ อา้ง 

city ซิ๊ที ่ เมอืงใหญ ่
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civil ซี๊ ฝ่ิล พลเรอืน 

claim เคลม อา้ง,เรยีกรอ้ง 

clash แคลช ปะทะ 

class คลาสสํ ขัน้,ชัน้,
หอ้งเรยีน 

clay เคลย ์ ดนิเหนยีว 

clean คลนี สะอาด,สจุรติ 

clear เคลยีร ์ ใส,ชดัเจน,เก็บ
กวาด 

clerk เคริค์ เสมยีน 

clever เคลเ๊ฝ่อร ์ ฉลาด 

click คลิ๊ก เสยีงดงักริ๊ก 

client ไคลเ๊อน้ท ลกูความ 

climate ไคลเ๊หมท บรรยากาศ 

climax ไคลแ๊หมก๊ซ ํ จดุสําคญั 

climb ไคลบ ์ ปีน 
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cling คลิ๊ง เกาะ,ตดิ,ยดึ 

clock คลอ๊ค นาฬกิา 

clockwise คลอ๊คไวส้ ์ หมนุตามเข็ม
นาฬกิา 

close โคลส ปิด,ใกล ้

cloth โคลท เสือ้ผา้ 

cloud คลาวดํ เมฆ 

clown คลาวนํ ตัวตลก 

club คลับ สโมสร 

clue คล ู รอ่งรอย 

cluster คลั๊สเทอ่ร ์ กลุม่ 

clutch คลัทซ ์ กํา,ควา้ 

co- โค รว่มกนั 

coach โคช้ ครฝึูก,รถ 

coal โคล ถา่นหนิ 
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coalition โคอะลิ๊ชัน่ การรวมกนั,
รัฐบาลผสม 

coast โคส้ท ฝ่ังทะเล 

coat โคท๊ เสือ้,เคลอืบ,หุม้
,ฉาบ 

cobra คอ๊บรา้ งเูหา่ 

cocaine โคเคน โคเคน 

cock คอ๊ค ไกโ้ตง้,หวัโจก 

cocktail คอ๊คเทล เครือ่งดืม่ผสม
แอลกอฮอล ์

coconut โคโ๊คนัท มะพรา้ว 

code โคด้ รหสั 

coexist โคเอ็กซสิท อยูร่ว่มกนั 

coffee คอีฟฟ่ี กาแฟ 

coffin คอ๊ฟฟิน โลงศพ 

cognition คอกนิ๊ชัน่ รู,้ทราบ 
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cohere โคเฮยี เกาะตดิกนั
,สามัคค ี

coil คอยล ์ มว้นเป็นวง 

coin คอยนํ เหรยีญ 

coincide โคอนิไซด ์ ตอ้งกนั 

cold โคลด ์ หนาวเย็น
,ไขห้วัด 

collaborate คอลลา๊โบเรท รว่มมอื 

collapse คอลแลพสํ พังทลายลง 

collar คอ๊ลลาร ์ คอเสือ้,ปลอก
คอ 

colleague คอ๊ลลี๊ก เพือ่นรว่มงาน 

collect คอลเลค๊ท สะสม,รวบรวม 

college คอ๊ลลจิ วทิยาลัย 

collide คอลไลด ์ ปะทะกนั 

colliod คอ๊ลลอยด ์ สารแขวนลอย 
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colony โคโ๊ลนี ่ เมอืงขึน้ 

color,colour คั๊ลเลอ่ร ์ ส,ีระบายสี

,สดใส 

column คอ๊ลลั่มนํ เสา,แถวตาม
แนวตัง้ 

coma โคม๊า่ ไมรู่ส้กึตวั 

comb โคมบํ หว,ีสะสาง 

combat คอ๊มแบท ตอ่สู ้

combine คอ๊มไบน ์ รวมกนั,ประกอบ
กนั 

combustion คอมบั๊สชัน่ การสนัดาป 

come คัม มา,เขา้มา 

comedy คอ๊มเมดี ้ ตลก,ตัวตลก 

comet โคเ๊หม็ท ดาวหาง 

comfort คอ๊มฟอรท์ สบาย
,ปลอบโยน 

command คอมมานด ์ สัง่,คําสัง่
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,ครอบงํา 

commence คอมเมน๊ซ ํ เริม่ตน้ 

comment คอมเมน๊ท วจิารณ ์

commerce คอ๊มเมริซ์ คา้ขาย 

commission คอมมิ๊ชชัน่ คณะกรรมาธกิาร
,คา่นายหนา้ 

commodity คอมมอ๊ดทิี ่ สนิคา้โภคภณัฑ ์

common คอ๊มมอน รว่มกนั,ธรรมดา
,เหมอืนกนั 

commune คอ๊มมนู ชมุชน 

communicate คอมมิ๊วนเิขท สือ่สาร 

compact คอมแพ็คทํ กะทัดรัด 

companion คอมแพ๊เนีย่น เพือ่น,เพือ่รว่ม
เดนิทาง 

compare คอมแพร ์ เปรยีบเทยีบ 

compass คอ๊มพาสสํ เข็มทศิ 
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compatible คอมแพ๊ทเิบิล้ เขา้กนัได ้

compensate คอ๊มเพ็นเสท ชดเชย 

compete คอมพที แขง่ขนั 

complain คอมเพลน บน่,รอ้งทกุข ์

complement คอ๊มพลเีมน้ท ทําใหค้รบ
,สว่นประกอบ 

complete คอมพลที เสร็จ,สมบรูณ ์

complex คอมเพล็กซ ์ ซบัซอ้น 

complicate คอ๊มพลเิขท ซบัซอ้น 

comply คอมพลาย ยนิยอม 

component คอมโพ๊เนน้ทํ สว่นประกอบ 

compose คอมโพส แตง่,เรยีง 

compound คอ๊มพาวนดํ ผสม,ประกอบ
,บรเิวณทีม่รัีว้
รอบ 

comprehend คอมพรเีฮ็นดํ เขา้ใจ,สรปุ,
กวา้งขวาง 
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compress คอมเพรส กด,อดั 

comprise คอมไพร๊ซ ประกอบดว้ย 

compromise คอ๊มโพรไหมสํ ประนปีระนอม 

compulsive คอมพ๊ัลซฟี จงูใจ,ดงึดดู 

compute คอมพิ๊วท คํานวณ 

conceal คอนซลี ปิด,บัง 

concede คอนซี๊ด ยอมรับ 

conceive คอนซี๊ฝ คดิขึน้ 

concentrate คอ๊นเซน็เทรท มุง่,เนน้ 

concern คอนเซริน์ กงัวล,เกีย่วขอ้ง 

concert คอ๊นเสริท์ การแสดงดนตร ี

conclude คอนคลูด้ สรปุ,จบ 

concrete คอ๊นครที เห็นไดช้ดั,มี
ตัวตน 

condemn คอนเดมนํ ดา่วา่,ลงโทษ 
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condense คอนเดน๊ส ควบแน่น,ขน้ 

condition คอนดิ๊ชัน่ เงือ่นไข,ขอ้แม ้

conduct คอนดัคท นํา,การทํา 

cone โคน กรวย 

confection คอนเฟ๊คชัน่ ลกูกวาด 

confess คอนเฟสส สารภาพ 

configuration คอนฟิกเุร๊ชัน่ รปูรา่ง,สณัฐาน 

confine คอ๊นไฟน ์ ขอบเขต,จํากดั 

confirm คอนเฟิรม์ ยนืยัน 

conflict คอ๊นฟลคิทํ ขดัแยง้ 

confront คอนฟรอ้นทํ เผชญิหนา้ 

confuse คอนฟ้ิวส สบัสน 

congest คอนเจ๊สท แออดั 

congratulate คอนเกร๊ทุ
เหลท 

แสดงความยนิด ี
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congress คอ๊งเกรส สภา 

conjunction คอนจ๊ังชัน่ สนัธาน 

connect คอนเน็คท เชือ่มตอ่
,เกีย่วขอ้ง 

conscious คอ๊นเชยีส รูส้กึตวั,มสีต ิ

consecutive คอนเซค๊ควิถฟี ตดิตอ่กนั 

consensus คอนเซน๊ซสั เอกฉันท ์

consequence คอ๊นซเีควน่ซ ์ ผลทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา 

conserve คอ๊นเซริฝ์ รักษา,สงวน 

consider คอนซิ๊เดอ้ร ์ พจิารณา,นกึถงึ 

consist คอนซิ๊สท ประกอบดว้ย 

consistent คอนซิ๊สเทน่ท ยนืหยัด 

consolidate คอนโซล๊เิดท ทําใหแ้ข็ง
,รวมกนั 

constant คอ๊นสแตนทํ คงที ่
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constitute คอ๊นสททิวิท ์ ประกอบขึน้
,รัฐธรรมนูญ 

constrain คอนสเทรน บังคับ,ฝืนใจ
,ขอ้จํากดั 

construct คอนสทร๊ัคท สรา้ง 

consul คอ๊นซลั กงสลุ 

consult คอนซัล้ท ปรกึษา 

consume คอนซมู บรโิภค 

contact คอ๊นแทคท สมัผัส,ตดิ 

contain คอนเทน บรรจ,ุจํากดัวง 

contaminate คอนท๊ามเิหนท ปนเป้ือน 

contempt คอนเทม้พ ดถูกู 

contemporary คอนเท็มโพร๊า
รี ่

รุน่เดยีวกนั,รว่ม
สมัย 

contend คอนเท็นดํ โต,้เถยีง 

contest คอ๊นเทสทํ ประกวด,แขง่ขนั 
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continent คอ๊นทเินน้ทํ ทวปี 

continue คอนทิ๊นวิ ตอ่ไป,สบืเนือ่ง 

contract คอ๊นแทรคทํ สญัญาจา้ง,หด
ตัว 

contrast คอ๊นทราสทํ ตรงกนัขา้ม 

contribute คอนทริ๊บ ิว้ท ชว่ยเหลอื
,สนับสนุน 

control คอนโทรล ควบคมุ 

controversy คอ๊นโทรเวอรซ์ี ่ โตเ้ถยีง 

convenience คอนฝ๊ิเนี๊ ยนซ ํ สะดวก 

convention คอนเฝ๊นชัน่ การประชมุ,ถอื
เป็นแบบ 

converge คอนเฝิรจ์ รวมกนั 

converse คอนเฝ๊ิรส์ ตดิตอ่,สมัพันธ,์
ตรงกนัขา้ม 

convert คอนเฝิรท์ กลับ,แปลง 

convey คอนเฝย ์ นํา,สง่ 
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convict คอ๊นฝิคทํ ลงโทษ 

convince คอนฝ๊ินซ ํ ทําใหเ้ชือ่ 

convoy คอ๊นฝอย ขบวนเรอืสนิคา้ 

conventional คอนเฝ๊นชัน่นัล เป็นระเบยีบแบบ
แผน 

cook คุค๊ ทําอาหาร 

cool คลู เย็น,เจง๋ 

cooperate โคออ๊ฟเพอเห
รท 

รว่มมอื 

cope โคพ้ สู,้จัดการ 

copper คอ๊พเพอ่ร ์ ทองแดง 

copy คอ๊พพี ่ สําเนา,ลอกแบบ 

cord คอรด์ เชอืก,ดา้ย 

core คอร ์ แกน่,แกน 

correspond คอเรสพอนดํ ตรงกนั 

correspondent คอรํเรสพอ๊น ผูส้ือ่ขา่ว 
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เดนทํ 

corn คอรน์ ขา้วโพด 

corner คอ๊รเ์น่อร ์ มมุ,เลีย้วมมุ 

corporation คอรโ์พเร๊ชัน่ บรษัิท,คณะ 

correct คอรเร็คทํ ถกูตอ้ง,ทําให ้
ถกูตอ้ง 

corrode คอรโ์รด้ กดั,กรอ่น 

corrupt คอรรั์พทํ ทําใหเ้ลวลง 

cost คอสทํ ตน้ทนุ 

cottage คอ๊ทเถจ กระทอ่ม 

cotton คอ๊ททอ่น ฝ้าย 

cough คอฟ ไอ 

council เคา๊ซิล่ สภา,ทีป่รกึษา 

counsel เคีา้เซล ปรกึษา,แนะนํา 

count เคา้ทํ นับ,ถอื,หวัง 
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counter เคา๊เทอ่ร ์ เครือ่งนับจํานวน
,โตะ๊ยาว 

counter เคา๊เทอ่ร ์ ตอบโต ้

counterpart เคา๊เทอ่รพ์ารท์ สําเนา,ของคูก่นั 

country คั๊นทรี ่ ประเทศ,ชนบท 

coup คูพ๊ รัฐประหาร 

couple คั๊พเพิล่ สอง,คู ่

coupon คูป๊อง คปูอง 

courage เคอ๊เหรจ กลา้หาญ 

course คอรส์ เสน้ทาง
,หลักสตูร 

court คอรท์ สนาม,ศาล 

cousin เคา๊ซนิ ลกูพีล่กูนอ้ง 

cover โคฝ๊เฝ่อร ์ ปกคลมุ,บดิบัง
,คุม้ 

cow คาว วัวตัวเมยี 
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coward โคห๊วารด์ ขีข้ลาด 

crab แคร๊บ ป ู

crack แคร๊ค แตก,รา้ว 

craft คราฟทํ ยาน,อาชพี 

crawl ครอล คลาน 

credit เคร๊ดทิ เชือ่ถอื,เงนิเชือ่ 

crime ไครม์ อาชญากรรม 

crisis ไคร๊สสิ วกิฤตกิารณ ์

critic คริ๊ทคิ วจิารณ ์

critical คริ๊ทคิอล วกิฤต ิ

crocodile คร๊อคโคไดล ์ จระเข ้

crop ครอพ พชืผล 

cross ครอสสํ ขา้ม,กากบาท 

crowd คราวดํ ฝงูชน 
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crown คราวน ์ มงกฏุ 

crucial ครู๊เชีย่ล สําคญั 

crude ครู๊ด น้ํามันดบิ 

cruel ครู๊เอล้ ทารณุ,โหดรา้ย 

cruise ครูย้สํ ลอ่งเรอืเทีย่ว 

crush ครัช บด,กระแทก 

cry คราย รอ้ง,รอ้งไห ้

crystal คริ๊สตัล ผลกึ 

cube คิว้บํ ลกูบาศก ์

cucumber คิ๊วคัมเบอ้ร ์ แตงกวา 

cuisine คซูนี อาหาร 

cultivate คั๊ลทเิวท เพาะปลกู 

culture คั๊ลเจอร ์ วัฒนธรรม 

cumulative คิ๊วมเูลทฟี สะสม 
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cup คัพ ถว้ย 

cure เคยีวรํ รักษา 

curfew เคอ๊รฟิ์ว หา้มออกจาก
บา้น 

curious คิ๊วเรยีส อยากรูอ้ยาก
เห็น 

current เคอ๊รเ์รน้ท ปัจจบุัน,
กระแสน้ํา
,เงนิตรา 

curriculum เซอริ๊คลูั่ม หลักสตูร 

curry เคอ๊รํรี ่ แกง 

curse เคอรส์ สาปแชง่ 

curtain เคอ๊รเ์ทน่ มา่น 

curve เคอรฟ์ โคง้,เสน้โคง้ 

custody คั๊สโทดี ้ ผูป้กครอง 

custom คั๊สทอ่ม ขนบธรรมเนยีม
,ศลุกากร 
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cut คัท ตัด,ลด 

cycle ไซเ๊คิล้ วงกลม 

dad แดด๊ พอ่ 

daily เดล๊ี ่ ประจําวนั 

dairy แดร๊ี ่ นม 

dam แดม เขือ่น 

damage แดเ๊หมจ เสยีหาย 

damn แดมนํ สาปแชง่ 

dance แดน๊ซ ์ เตน้รํา 

dandruff แดน๊ดรัฟฟ์ รังแค 

danger แดง๊เจอ้ร ์ อนัตราย 

dare แดร ์ กลา้,ทา้,บังอาจ 

dark ดา๊รค์ มดื,มัว 

darling ดารล์ิง่ ทีรั่ก 
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data เดท๊า่ ขอ้มลู 

date เดท วันที,่นัดพบ 

daughter ดอ๊เทอ่ร ์ ลกูสาว 

dawn ดอวน์ รุง่เชา้ 

day เดย ์ วัน,กลางวัน 

de- ด ี ลด 

dead เดด้ ตาย 

deaf ดี๊ฟ หหูนวก 

deal ดลี ความตกลง
,เกีย่วขอ้ง 

dean ดนี คณบด ี

dear เดยีร ์ ทีรั่ก 

dearly เดี๊ยรล์ี ่ มรีาคาแพง 

death เดท้ ตาย 

debate ดเีบท โตแ้ยง้,โตว้าท ี
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debit เดบ๊ทิ หนีส้นิ 

debt เด็บ หนีส้นิ 

decade เดค๊เขด ทศวรรษ 

decentralize ดเีซน๊ทรัลไลซ๊ ํ กระจายอํานาจ 

decide ดไีซด ์ ตดัสนิใจ 

decision ดซี ิ๊ชัน่ ตดัสนิใจ 

deck เด็ค ดาดฟ้าเรอื 

declare ดแีคล ์ ประกาศ 

decline ดไีคลน ์ ลาด,เอยีง,เสือ่ม 

decode ดโีคด้ ถอดรหสั 

decorate เดค๊โคเหรท ตกแตง่ 

decrease ดี๊ครซี ลดลง 

dedicate เดด๊ดเิขต อทุศิ 

deduct ดดีั๊คท หกัออก 
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deem ดมี ถอืวา่ 

deep ดี๊พ ลกึ,สดุซึง้ 

deer เดยีร ์ กวาง 

default ดฟ๊ีอลท ์ ไมม่,ีหมด 

defeat ดฟ๊ีีท ทําลาย,ความ
พา่ยแพ ้

defect ดเีฟ็คท ขอ้บกพรอ่ง 

defend ดเีฟ็นด ์ ป้องกนัตัว,ตัง้รับ 

define ดไีฟน ์ นยิาม 

defrost ดฟีรอสท ์ ทําใหน้ํ้าแข็ง
ละลาย 

defy ดฟีาย ยั่ว,ฝ่าฝืน 

degrade ดเีกรด ลดยศ 

degree ดกีร ี ระดบัชัน้,
ปรญิญา,องศา 

delay ดเีลย ์ ลา่ชา้,ทําให ้
ลา่ชา้ 
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delegate ดลีเิกท ผูแ้ทน 

delete ดลีี๊ท ลบ 

delight ดไีลท๊ ดใีจ,พอใจ 

deliver ดลีิ๊ เฝ่อร ์ สง่,มอบ 

delta เดล๊ทา่ สามเหลีย่ม 

deluge เดล๊วิจ น้ําทว่ม 

demand ดมีานด ์ เรยีกรอ้ง 

democracy ดมีอ๊คเครซี ่ ประชาธปิไตย 

demonstrate ดมีอนสเทรท สาธติ,เดนิขบวน 

dense เดน๊ส หนาแน่น 

dental เดน๊ทอล เกีย่วกบัฟัน 

deny ดนีาย ปฏเิสธ 

depart ดพีารท์ ออกจาก 

department ดพี๊ารท์เมน้ท แผนก 
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depend ดเีพ็นดํ ขึน้อยูก่บั 

deploy ดพีลอย จัด 

deposit ดพ๊ิอสทิ ฝากเงนิ,วางเงนิ
มัดจํา 

depot ดี๊โพ ้ โรงเก็บของ 

depreciate ดพีรี๊ซเิอท เสือ่มคา่ 

depress ดเีพรส ตกตํา่ 

derail ดเีรล ตกราง 

derive ดไีรฝ ไดม้า,สบืมา 

descend ดเีซน้ดํ ตก,ลง,สบืมา 

describe เดสไครบํ พรรณา 

desert เดสเสริท์ ทะเลทราย
,อา้งวา้ง 

design ดไีซนํ ออกแบบ 

desire ดไีซรํ ปารถนา 

desk เดสทํ โตะ๊เรยีน 
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desperate เดส๊เพอเหรท สิน้หวงั 

despite เดสไพ๊ทํ แมว้า่ 

dessert ดเีซริท์ ขนมหวาน 

destroy เดสทรอย สงัหาร,ทําลาย 

detail ดเีทล รายละเอยีด 

detain ดเีทน กกัตวั 

detect ดเีท็ค สบืหา 

deter ดเีทอ่ร ์ กดี,ขวาง 

detergent ดเีทอ๊รเ์จน้ทํ ผงซกัฟอก 

determine ดเีทอ๊รไ์มน ์ ตัง้ใจ,ตกลงใจ 

devalue ดแีฝ๊ลู ่ ลดคา่ 

devastate เดฝ๊าสเทท ลา้งผลาญ 

develop เดเฝ๊ลหลอพ พัฒนา,เจรญิ 

device ดไีฝ๊ซ ์ ประดษิฐ,์อบุาย 
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devil เดฝ้ิ๊ล ปีศาจ 

devote ดโีฝท อทุศิ 

dew ดวิ น้ําคา้ง 

diabetes ไดอะบิ๊ทซิ โรคเบาหวาน 

diagnose ไดแอกโน๊ส วนิจิฉัยโรค 

diagram ไดอ๊ะแกรม แผนผัง 

dial ไดอ๊ลั หมนุ(กด)
(โทรศพัท)์ 

dial ไดอ๊ลั ปลอม,แกลง้ทํา 

dialogue ไดอ๊ะหลอ๊ก การสนทนา 

diameter ไดอะ๊มเิทอ่ร ์ เสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 

diamond ไดม๊อ่นดํ เพชร 

diaper ไดอ๊ะเพอ่ร ์ ผา้ออ้ม 

diarrheal ไดอะเรยี ทอ้งรว่ง 

diary ไดอ๊ะรี ่ สมดุบันทกึ
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รายวนั 

dictate ดิ๊คเทท เผด็จการ 

die ดาย ตาย,แมพ่มิพ ์

diet ไดเ๊อ็ท อาหาร,อด
อาหาร 

difference ดิ๊ฟเฟอเรน้ซ ์ แตกตา่ง 

difficult ดิ๊ฟฟิคัล้ท ยาก 

diffuse ดฟิฟ๊ิวส แพร ่

dig ดกีกํ ขดุ 

digest ไดเ๊จสท ยอ่ย 

digit ดิ๊จทิ ตัวเลข 

dignity ดิ๊กนทิี ่ เกยีรตยิศ 

diligent ดิ๊ลเิจน่ท ขยัน 

dilute ไดลูท้ เจอืจาง 

dim ดมิ มัว,หมอง 
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dimension ไดเมน๊ชัน่ ขนาด 

dinner ดนิเน่อร ์ อาหารเย็น 

dinosaur ไดโ๊นซอร ์ ไดโนเสาร ์

diploma ดพิโพลม๊า่ อนุปรญิญา 

diplomat ดิ๊พโพแมท นักการฑตู 

direct ไดเร็ค ชี,้กํากบั
,โดยตรง 

dirt เดริท์ ฝุ่ น 

dis- ดสิ ไม ่

disappear ดสิแอพ๊เพยีร ์ หายไป 

disappoint ดสิแอพพอยท ์ ผดิหวัง,เสยีใจ 

disaster ดสิแอส๊เทอ่ร ์ ความหายนะ 

disc ดสิค ์ แผน่กลม 

discharge ดสิชารจ์ ปลอ่ยออก 

discipline ดิ๊สซพิลิน่ วนัิย 
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discount ดิ๊สเคา้ท สว่นลด 

discourage ดสิคอ๊เหรจ ทําใหท้อ้ 

discover ดสิโคฟ๊เฝ่อร ์ คน้พบ 

discriminate ดสิคริ๊มเิหนท แยกแยะ 

discuss ดิ๊สคัสส อภปิราย 

disease ดซีี๊ส โรค 

disguise ดสิไกส๊ ปลอม,ปลอมตวั 

disgust ดสิกั๊สท ทําใหรั้งเกยีจ 

dish ดชิ จานขา้ว 

dismal ดิ๊สมอล สลดใจ 

dismay ดสิเมย ์ ทําใหตกใจ 

dismiss ดสิมิ๊สส ไลอ่อก,ใหอ้อก 

dispensable ดสิเพ๊นเซเบิล้ ไมม่กี็ได ้

disperse ดสิเพ๊อรส์ กระจัดกระจาย 
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displace ดสิเพลส การกระจัด,ไล,่
ขบั 

display ดสิเพลย ์ แสดง 

dispute ดสิพิว้ทํ ทะเลาะ,โตเ้ถยีง 

disrupt ดสิรัพท ทําลาย 

dissent ดสิเซน้ท ไมเ่ห็นดว้ย 

dissolve ดสิโซล๊ฝ ละลาย,สลาย 

distance ดิ๊สแทน่ซ ํ ระยะทาง 

distinct ดสิทิ๊งทํ ชดัเจน,แน่แท ้

distinguish ดสิทิ๊งกวชิ แยก,ทําใหเ้ดน่ 

distort ดสิถอรท์ บดิเบอืน 

distress ดสิเทรสส ทําใหท้กุข ์

distribute ดสิทรบิิ๊ว แจกจา่ย 

district ดิ๊สทรคิท อําเภอ,ตําบล 

disturb ดสิเทอ๊รบ์ รบกวน 
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diverge ไดเฝ๊อรจ์ ตา่งออกไป 

diversity ไดเฝ๊อรซ์ทิี ่ ความแตกตา่ง
,หลากหลาย 

divide ดไีฝดํ แบง่,แยก 

divorce ดฝีอรซ์ หยา่ 

do ด ู ทํา 

dock ดอ๊ค ทา่เรอื 

doctor ดอ๊คเทอ่ร ์ หมอ,ดร. 

document ดอ๊คควิเมน้ท หลักฐาน 

dog ดอ้กก หมา 

doll ดอลล ์ ตุก๊ตา 

dolphin ดอ๊ลฟิน ปลาโลมา 

domain โดเมน ขอบเขต
,อาณาจักร 

domestic โดเมส๊ทคิ ภายในประเทศ 

dominate โดม๊เิหนท ครอบงํา 
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donate โดเ๊หนท บรจิาค 

door ดอร ์ ประต ู

dot ดอท จดุ 

double ดั๊บเบิล้ สอง,สองเทา่ 

drama ดร๊ามา่ ละคร 

dramatic ดราแม๊ทคิ น่าตืน่เตน้,
เหมอืนนยิาย 

draw ดรอว ์ วาด,ลาก,ดงึ 

dread เดรด น่ากลัว 

dream ดรมี ฝัน,ความฝัน 

dress เดรส แตง่ตัว,เครือ่ง
แตง่ตัว 

drift ดรฟิท ์ ลอยไป 

drill ดรลิล ์ เจาะ 

drink ดริ๊งค ดืม่ 

drunk ดร๊ังค เมา 
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drive ไดร๊ฝ ขบั,ขบัไล ่

drop ดรอพ หยด,ตก,หยดุ 

drought เดร๊าท ฝนแลง้ 

drown ดราวน จมน้ํา 

drug ดรัก ยา,ยาเสพตดิ 

drum ดรัม กลอง 

dry ดราย แหง้,ตาก 

dual ดูอ๊อล สอง,คู ่

duck ดั๊ค เป็ด 

duct ดั๊คท ทอ่ 

ductile ดั๊คไทล ์ เหนยีว 

due ดวิ กําหนด,ครบ
กําหนด 

duet ดเูอ็ท รอ้งสองคน 

dumb ดัมบ ใบ ้



78 
 

dump ดั๊มพ เท,กอง 

duplicate ดุพ๊พลเิขท ฉบบัเทยีบ,กอ๊ป
ป้ี 

durable ดิ๊วระเบิล้ ทนทาน 

during ดิ๊วริง่ ในระหวา่ง 

dust ดัสท ฝุ่ น 

duty ดิ๊วที ่ หนา้ที,่ภาษี 

dwarf ดวอรฟ์ เตีย้,แคระ 

dwindle ดวิ๊นเดิล้ ลดลง 

dynamic ไดแน๊หมคิ เคลือ่นไหว 

dynasty ไดน๊าสที ่ ราชวงศ ์

each อชี แตล่ะ 

eager อี๊ เกอ้ร กระหาย 

eagle อี๊ เก ิล้ นกอนิทรยี ์
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ear เอยีร ห ู

early เออ๊รํลี ่ แตเ่ชา้,มากอ่น
,ตน้ 

earn เอริน์ หาเลีย้งชพี,หา
ได ้

earth เอริท์ร โลก,พืน้ดนิ 

ease อี๊ส งา่ย,สบาย,ทํา
ใหผ้อ่นคลาย 

east อี๊สท ตะวันออก 

eat อี๊ท กนิ 

eccentric เอ็คเซน๊ทรคิ เบีย้ว,ชอบกล 

echo เอค๊โค ่ เสยีงสะทอ้น 

eclipse อ-ิคลิ๊พส มัวหมอง,บังรัศม ี

ecology อโีคโ๊ลจี ้ นเิวศวทิยา 

economic อโีคโน๊หมคิ เศรษฐกจิ 

economy อโีคโ๊นมี ่ ประหยัด 
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edge เอจ ขอบ 

edible อดิิ๊ เบิล้ กนิได ้

edit เอด๊ทิ แกไ้ข 

educate เอด๊ดเูขท ศกึษา 

effect เอฟเฟ็ค กอ่ใหเ้กดิผล 

effort เอฟ๊ฟอรท์ ความพยายาม 

egg เอก้ก ไข ่

ego อี๊โก ้ ความยดึมั่นใน
ตนเอง,อวดด ี

either ไอเ๊ทรอ่ อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ 

eject อเีจ็คท ไล,่ขบั 

elastic อลีา๊สตคิ ยดืหยุน่ 

elbow เอล๊โบว ์ ขอ้ศอก 

elect อเิล็คท เลอืกตัง้ 

electric อเิลค๊ทรคิ ไฟฟ้า 
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electrode อเิลค๊โทรด ขัว้ไฟฟ้า 

elegant เอเ๊ลแกน้ท สละสลวย,สงา่
งาม 

element เอล๊เิมน้ท ธาต ุ

elephant เอเ๊ลแฟ้นท ชา้ง 

elevate เอล๊ลเิหวท เลือ่น,ยก 

eligible เอล๊จิเิบิล้ เหมาะ 

eliminate อลิิ๊มเิหนท กําจัด 

elite อหีลที ชนชัน้สงู 

ellipse อลีิ๊พส วงร ี

else เอล๊ส อืน่ๆ
,นอกจากนัน้ 

embargo เอ็มบา๊รโ์ก ้ หา้มสง่สนิคา้ 

embrace เอ็มเบรซ กอด,รวบเขา้ไว ้

embryo เอม๊บรโิอ ้ ตัวออ่น 

emerge อเีมอ๊รจ์ ปรากฏออกมา 
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emergency อเีมอ๊รเ์จนซี ่ ฉุกเฉนิ 

emotion อโีมช๊ัน่ อารมณ,์
ความรูส้กึ
,ออ่นไหว 

emperor เอม๊เพอเรอ่ จักรพรรด ิ

emphasis เอม๊ฟาสสิ ย้ํา,เนน้ 

empire เอม๊ไพร ์ อาณาจักร 

employ เอ็มพลอย จา้ง 

employee เอ็มพลอยยี ่ ลกูจา้ง 

employer เอ็มพลอ๊ยเยอ่ร ์ นายจา้ง 

empower เอ็มพ๊าวเวอ่ร ์ ใหอํ้านาจ 

empty เอม๊พที ่ วา่งเปลา่ 

emulsion อมิั๊ลชัน่ ของผสม 

em- เอ็ม  

en- เอ็น  

enable เอ็นเอเ๊บิล้ ทําใหส้ามารถ 
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enact เอ็นแอ็ค แสดง 

enchant เอ็นแชน๊ท ทําใหห้ลงไหล 

enclose เอ็นโคลส ลอ้มรอบ 

encourage เอ็นเคอ๊เหร็จ สนับสนุน 

end เอ็นด จบ,สดุ,ทา้ย 

endeavor เอ็นดี๊ฟเวอ่ร ์ พยายาม 

endorse เอ็นโดส๊ ลงนามรับรอง 

endure เอ็นเดยีวรํ ทนทาน 

enemy เอน๊นมิี ่ ศตัร ู

energy เอน๊เนอรจ์ี ้ พลัง,พลังงาน 

enforce เอ็นฟอรซ์ บงัคบัใช ้

engage เอ็นเกจ มสีว่นรว่ม,นัด
หมาย,ตอ่สู ้

engine เอน๊จิน้ เครือ่งยนต ์

enhance เอ็นแฮน๊ซ สง่เสรมิ 
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enigma อนีิ๊กมา่ ลกึลับ 

enjoy เอ็นจอย สนุก 

enlarge เอ็นลารจ์ ทําใหใ้หญข่ึน้ 

enormous อน๊ีอรม์ัส มากมาย 

enough อน๊ีาฟ เพยีงพอ 

ensure เอ็นชวัร ์ ทําใหแ้น่ใจ 

enter เอน๊เทอ่ร ์ เขา้ไป 

enterprise เอน๊เทอรไ์พรส้ บรษัิท,กจิการ 

entertain เอน๊เทอรเ์ทน ทําใหส้นุก 

entire เอ็นไทรํ ทัง้หมด 

entitle เอ็นไท๊เทิล่ สมควรไดรั้บ 

envelop เอ็นเฝ๊-หลอพ ซอง,ลอ้มรอบ 

equal อี๊ควอล เทา่กนั 

equation อเีควช๊ัน่ สมการ 
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equilibrium อคีวลิิ๊ เบีย่ม สมดลุ 

equipment อคีวิ๊พเมน้ท เครือ่งมอื 

equity เอค๊วทิี ่ ยตุธิรรม 

equivalent อ-ีควิ๊-ฝาเลน้ท เทา่เทยีมกนั 

era เอร๊า่ ยคุ 

erase อเีรส ลบ 

erode อโีรด้ กดักรอ่น 

erupt อรัีพท ระเบดิ 

escalate เอส๊คาเลท เพิม่,ขยาย,ยก
ใหส้งูขึน้ 

escape เอสเขพ หน ี

especial เอสเพ๊เชีย่ล โดยเฉพาะ 

essay เอสเซยํ่ เรยีงความ 

essence เอส๊เซน่ซ ์ จําเป็น 

establish เอสแทบ๊บลชิ สรา้ง,ตัง้มั่น 
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estate เอสเทท ทีด่นิ,ทรัพยส์นิ 

esteem เอสทมี นยิม,นับถอื 

estimate เอส๊ทเิหมท ประมาณ 

eternal อทิเทอ๊รน่์อล อมตะ 

ethics เอท๊ทคิส จรรยาบรรณ 

evacuate อแีฝ๊คควิเอท อพยพ,ถอย 

evaluate อแีฝ๊ลเูอท ประเมนิคา่ 

evaporate อแีวโ๊พเหรท ระเหย 

eve อี๊ฟ วันศกุรด์บิ 

even อี๊ เฝ่น แมแ้ต,่เทา่เทยีม 

evening อี๊ฝนิง่ ตอนเย็น 

event อเีฝ๊นท เหตกุารณ ์

eventually อเีฝ๊นชวลลี ่ ในทีส่ดุ 

ever เอเ๊ฝ่อร ์ เคย,ตลอดไป 
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every เอเ๊ฝอรร์ี ่ ทกุๆ 

evidence เอฝิ๊เดน้ซ หลักฐาน 

evil อี๊ ฝ่ิล ปีศาจ 

evolve อโีฝ๊ลฝ เจรญิขึน้ 

ex- เอ็กซ ์ อดตี 

exact เอ็กแซคท แน่นอน 

exaggerate เอ็กแซก๊เกอร์
เหรท 

คยุโม ้

examine เอ็กแซม๊ไมน ์ ตรวจ,สํารวจ 

example เอ็กแซม๊เพิล่ ตัวอยา่ง 

exceed เอ็กซี๊ด เกนิ 

excellent เอ็กเซเลท ดเีลศิ 

except เอ็กเซพ๊ท ยกเวน้ 

excess เอ็กเซสส เกนิ 

exchange เอ็กซเชง้จ แลกเปลีย่น 
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excite เอ็กไซทํ๊ ตืน่เตน้,กระตุน้ 

exclaim เอ็กซเคลม อทุาน 

exclude เอ็กซคลูด๊ ไมร่วม 

excuse เอ็กซคิว้ส ขอโทษ 

execute เอก๊เซค็คิว้ท ปฏบิัต,ิจัดการ 

exempt เอ็กเซม๊พท ยกเวน้ 

exercise เอก๊เซอรไ์ซส ฝึกหดั,ออก
กําลังกาย 

exhaust เอ็กซอสทํ ไอเสยี,ดดูออก
หมด 

exhibit เอ็กซฮิ๊บทิ แสดง
,นทิรรศการ 

exile เอก๊ไซล ์ เนรเทศ 

exist เอ็กซิ๊สท คงอยู ่

exit เอก๊สทิ ออก,ทางออก 

expand เอ็กสแพนด ขยาย,แผ ่
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expect เอ็กซเพ็คท คาดหมาย 

expend เอ็กซเพ็นด ใชจ้า่ย 

expense เอ็กซเพน้ซ คา่ใชจ้า่ย 

experience เอ็กซพี๊ เหรยีน
ซ ํ

ประสบการณ ์

experiment เอ็กซเพ๊อริ
เมน้ท 

ทดลอง 

expert เอก๊ซเพริท์ ผูเ้ชีย่วชาญ 

explain เอ็กซเพลน อธบิาย 

explode เอ็กซโพลด ระเบดิ 

exploit เอ็กซพลอ๊ยท ใชทํ้าประโยชน ์

explore เอ็กซโพลร ์ สํารวจ 

expo เอ็กซโพ การแสดงสนิคา้ 

export เอก๊ซพอรท์ สง่ออก 

expose เอ็กซโพส เปิดออก,เผย
ออก 
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express เอ็กซเพรส แสดง
(ความรูส้กึ),
ดว่น 

extend เอ็กซเท็นด ตอ่ออกไป
,ขยาย 

external เอ็กซเทอ๊ร์
น่อล 

ภายนอก 

extinct เอ็กซทิ๊นคํทํ สญูพันธุ ์

extra เอก๊ซทรา่ พเิศษ 

extreme เอ็กซทรมี สงูสดุ 

eye อาย ตา 

fabric แฟ๊-บรคิ ผา้ 

face เฟซ หนา้,เผชญิหนา้ 

facsimile แฟ็คซิ๊มายล ์ เครือ่งแฟกซ ์

fact แฟคท ความจรงิ 

faction แฟ๊คชัน่ ฝ่าย,พวก 
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factor แฟ๊คเทอ่ร ์ ปัจจัย 

factory แฟ๊คโทรี ่ โรงงาน 

faculty แฟ๊คัลที ่ คณะ(ในมหา’
ลัย) 

fade เฟด เลอืนหายไป 

fail เฟล ตก,พลาด 

faint เฟ้นท เป็นลม 

fair แฟร ์ พอใช,้ยตุธิรรม
,ตลาดนัด 

faith เฟท ศรัทธา,เลือ่มใส 

fake เฟ้ค ปลอม 

fall ฟอลล ์ ตก,ลม้,พัง 

false ฟอลซ เท็จ,ผดิ 

fame เฟม ชือ่สยีง 

familiar แฟมิ๊ลอิาร ์ คุน้เคย 

family แฟ๊มลิี ่ ครอบครัว 
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famine แฟ๊ไมน ์ อดหยาก 

famous เฟ๊มัส มชีือ่เสยีง 

fan แฟน พัดลม,แฟน
(เพลง) 

fancy แฟ๊นซ ี แปลก 

fantasy แฟ๊นทะซ ี ประหลาด
,อศัจรรย ์

far ฟาร ์ ไกล 

fare แฟร ์ คา่โดยสาร 

farm ฟารม์ นา,ไร,่ทีเ่ลีย้ง
สตัว ์

fascinate แฟ๊ซซเิหนท ทําใหห้ลง 

fashion แฟ๊ชัน่ ความนยิม 

fast ฟาสท เร็ว,อดอาหาร
,ผกูใหแ้น่น 

fat แฟท อว้น,ไขมนั 

fatal เฟ๊ทอ่ล ถงึตาย 
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fate เฟ้ท โชคชะตา 

father ฟ๊าเทอ่ร พอ่ 

fatigue ฟาทีก้ เหนือ่ยลา้ 

fault ฟอลท ผดิ 

favour เฟ๊เฝ่อร ชอบ,เขา้ขา้ง 

fear เฟียร ์ กลัว 

feasible ฟ๊ีซเิบิล้ เป็นไปได ้

feature ฟ๊ีเจอ้ร ์ ลักษณะรปูรา่ง 

federal เฟ๊ดเดอรอ่ล สหพันธรัฐ 

feed ฟีด ใหอ้าหาร,ป้อน 

feel ฟีล รูส้กึ 

fellow เฟ๊ลโลว่ เพือ่น 

female ฟ๊ีเมล ผูห้ญงิ 

fence เฟ้นซ รัว้ 
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ferry เฟ๊อรรี ่ เรอืขา้มฟาก 

fertile เฟ๊อรไ์ทล ์ อดุมสมบรูณ์
,ใหผ้ล 

fever ฟ๊ีเฝ่อร ไข,้ความคลั่ง
ไคล ้

few ฟิว สองสาม,นอ้ย 

fiber ไฟ๊เบอ้ร เสน้ใย 

fiction ฟ๊ิคชัน่ เรือ่งทีแ่ตง่ขึน้ 

field ฟีลด ทุง่,สนาม 

fierce เฟียรซ์ ดรุา้ย 

fight ไฟ้ท ตอ่สู ้

figure ฟ๊ิกเกอ้ร ตัวเลข,จํานวน
,รปูรา่ง 

file ไฟล ์ แฟ้ม 

fill ฟิลล เตมิใหเ้ต็ม 

film ฟิลม์ เยือ่หุม้,ฝ้า 
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filter ฟ๊ิลเทอ่ร ์ กรอง 

fin ฟิน ครบี 

final ไฟ๊น่อล สดุทา้ย 

finance ไฟแน๊นซ การเงนิ 

find ไฟนด ์ หา,พบ 

fine ไฟน ด,ีละเอยีด 

finger ฟ๊ิงเกอ้ร นิว้ 

finish ฟ๊ิหนชิ จบ,สําเร็จ 

finite ไฟ๊ไนท้ จํากดั 

fire ไฟเออะร ไฟ,ยงิปืน,ไล่
ออก 

firm เฟิรม์ มั่นคง,บรษัิท 

first เฟิรส์ท ทีห่นึง่,แรก,
สําคญัทีส่ดุ 

fiscal ฟ๊ิซคอล การเงนิ,ภาษี 

fish ฟิช ปลา 
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fishery ฟ๊ิเชอรี ่ การปะมง 

fission ฟ๊ิชชัน่ การแยกออก 

fist ฟิซท กําปัน้ 

fit ฟิท เหมาะ,พอด ี

fix ฟิกซ ์ ซอ่ม,ตดิ,ยดึ 

flag แฟลก๊ ธง 

flame เฟลม เปลวไฟ 

flank แฟลง๊ค ขนาบขา้ง 

flash แฟลช แสงวาบ
,ชัว่ขณะ 

flat แฟลท แบน,ราบ 

flavor,flavour เฟลเ๊ฝ้อร ์ เครือ่งปรงุ 

flee ฟล ี หนจีาก 

fleet ฟลที กองเรอื 

flesh เฟลช เนือ้,เลอืดเนือ้ 
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flexible เฟลก๊ซเิบิล้ ยดืหยุน่ 

float โฟลท้ ลอย 

flock ฟลอ๊ค ฝงู 

flood ฟลั๊ด น้ําทว่ม 

floor ฟลอร ์ พืน้ 

flora ฟลอ๊รา่ ดอกไม ้

flow โฟลว ์ ไหล 

flower ฟลา๊วเวอ่ร ์ ดอกไม ้

fluctuate ฟลั๊คทเุอท ขึน้ๆลงๆ 

fluid ฟลูอ๊ดิ ของไหล 

fluke ฟลุค๊ บังเอญิเคราะหด์ ี

flush ฟลัช กลัว้ 

fly ฟลาย แมลงวัน,บนิ 

foam โฟม ฟอง 
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focus โฟ๊คัส จดุรวม,เพง่ 

fog ฟ๊อก หมอก 

-fold -โฟลด ์ -เทา่ 

folk โฟลค้ ชาวบา้น 

follow ฟ๊อลโลว่ ตาม,หลังจาก 

food ฟู้ด อาหาร 

fool ฟลู โง,่เขลา 

foot ฟุ้ท เทา้,ปลาย,ทา้ย 

for ฟอร ์ สําหรับ,เป็น
ระยะ 

forbid ฟอรบ์ดิ หา้ม 

force ฟอรซ์ แรง,กําลัง
,บังคับ 

fore โฟร ์ ขา้งหนา้ 

fore- โฟร ์ กอ่น 

forecast โฟ๊รแ์คสท ทํานาย 
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foreign ฟอรเ์รน ตา่งชาต,ิแปลก 

foremost โฟร๊โมสท มากอ่น 

forest ฟ๊อเรสท ป่า 

forever ฟอเร๊เฝ่อร ตลอดไป 

forget ฟอรเ์กท๊ ลมื 

forgive ฟอรก์ี๊ฝ ยกโทษให ้

fork ฟ๊อรค์ สอ้ม,คราด 

form ฟอรม์ รปู,รา่ง,กอ่ขึน้ 

formal ฟ๊อรม์อล เป็นทางการ 

former ฟ๊อรเ์มอ่ร ์ กอ่น,แตก่อ่น
,คนกอ่น 

formula ฟ๊อรม์วิลา่ สตูร 

forth โฟธ ออกมา,ออกไป 

fortnight ฟ๊อรท์ไนท้ รายปักษ์,14วัน
ตอ่ครัง้ 

fortune ฟ๊อรจ์นู โชคชะตา 
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forum ฟอร่ัม ประชมุเพือ่การ
โตเ้ถยีง 

forward ฟ๊อรเ์วริด์ ขา้งหนา้,สง่
ตอ่ไป 

fossil ฟ๊อซซิล่ ซากพชืและสตัว์
ทีท่ับถม 

foster ฟ๊อสเทอ่ร ์ อปุถัมภ ์

found เฟานด สรา้ง,กอ่,ตัง้
,รากฐาน 

fox ฟ๊อกซ หมาป่า 

fraction แฟร๊คชัน่ เศษสว่น,สว่น
นอ้ย 

fragile แฟร๊กไจล ์ เปราะ,บอบบาง 

fragment แฟร๊กเมน้ท เสีย่งๆ,ชิน้เล็กๆ 

frame เฟรม กรอบ 

franchise แฟร๊นไชส้ สมัปทานใหข้าย
สนิคา้ 

frank แฟร๊งค ตรงไปตรงมา 
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fraud ฟร๊อด ฉอ้โกง 

freak ฟรี๊ค ประหลาด,พกิล 

free ฟร ี เสร,ีปลดปลอ่ย
,ไมต่อ้งจา่ย 

freeze ฟรสี แข็งตัว 

freight เฟรท คา่ระวางเรอื 

frequent ฟรี๊ เควน่ท บอ่ย,ถี ่

fresh เฟรช สด,ใหม ่

friction ฟริ๊คชัน่ ความเสยีดทาน 

friend เฟรน เพือ่น 

fright ไฟร๊ท ตกใจ,น่ากลัว 

frog ฟร๊อก กบ 

from ฟรอม จาก,ตัง้แต ่

front ฟร๊อนท ดา้นหนา้
,เผชญิหนา้ 

frontier ฟรอนเทยีร ์ แนวหนา้ 
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fruit ฟรุ๊ท ผลไม ้

fruitful ฟรุ๊ทฟลู บรรลผุล 

fuel ฟู๊ เอล เชือ้เพลงิ,เตมิ
เชือ้ไฟ 

fugitive ฟู๊ จถิฝี ผูห้ลบหน ี

fulfil ฟลูฟิล ทําใหบ้รรล ุ

full ฟลู เต็ม 

fun ฟัน สนุก 

function ฟ๊ังกช์ัน่ หนา้ที,่ใชไ้ด ้

fund ฟันด กองทนุ,เงนิ 

fundamental ฟันดาเมน๊ทอล มลูฐาน 

funeral ฟ๊ิวเนอรอ่ล งานศพ 

fur เฟอร ์ ขนสตัว ์

furnish เฟ๊อรน์ชิ ตกแตง่ 

further เฟ๊อรเ์ธอ่ร ์ ตอ่ไปอกี 



103 
 

future ฟ๊ิวเชอ่ร ์ อนาคต 

gag แกก๊ พดูตลก 

gage เกจ เครือ่งวัด 

gain เกน ไดม้า,กําไร
,ไดเ้ปรยีบ 

gal. แกล. แกลลอน 

galaxy แกแ๊ลก่ซี ่ ทางชา้งเผอืก 

gallery แกล๊เลอรี ่ หอ้งแสดงภาพ 

gallon แกล๊ลอน แกลลอน-3.78
ลติร 

gamble แกม๊เบิล้ การพนัน 

game เกม เกม 

gang แกง๊ หมูโ่จร 

gap แกพ๊ ชอ่งวา่ง 

garbage กา๊รเ์บจ ขยะ 
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garden กา๊รเ์ดน้ สวน 

garlic การห์ลคิ กระเทยีม 

garment กา๊รเ์มน้ท เสือ้ผา้ 

gas แกซ๊ กา๊ซ 

gate เกท ประต(ูใหญ่ๆ ) 

gather แกเ๊ธอ่ร ์ ชมุนุม,เขา้มา
รวมกนั 

gear เกยีร ์ เฟือง 

gender เจ๊นเดอ้ร ์ เพศ 

general เจ๊นเนอรัล ทั่วๆไป
,โดยปรกต ิ

generate เจ๊นเนอเหรท กําเนดิ 

generic เจ็นเน๊อรคิ ชือ่ทีเ่รยีกกนั
ท่ัวๆไป(เชน่
แฟ๊บ) 

generous เจ๊นเนอร๊ัส ใจกวา้ง,ใจด ี

genetic เจเน๊ทคิ เกีย่วกบัยนี 
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genius จี๊ เนยีส อจัฉรยิะ 

gentle เจ๊นเทิล่ สภุาพ 

genuine เจ๊นนวิอนี แทจ้รงิ 

geo- จโีอ- ธรณ ี

geography จโีอก๊ราฟ่ี ภมูศิาสตร ์

geometry จโีอเ๊มทรี ่ เรขาคณติ 

get เก็ท ไดรั้บ 

ghost โกส๊ท ผ ี

giant ไจ๊แอน้ท ยักษ์,ใหญ ่

gimmick กิ๊มมคิ กลเม็ด 

ginger จิ๊งเจอ้ร ขงิ 

girl เกริล์ เด็กหญงิ 

give กี๊ฝ ให ้

glad แกลด๊ ยนิด ี
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glance แกลน๊ซ ์ ชาํเลอืง 

glass กลา๊สส กระจก,แกว้ 

globe โกลบ๊ ทั่วโลก 

glory กลอ๊รี ่ รุง่โรจน,์บารม ี

glue กล ู กาว,เหนยีว 

go โก ไป 

goal โกล จดุหมาย 

goat โกท้ แพะ,ผูรั้บบาป 

god กอ๊ด พระเจา้ 

gold โกลด ์ ทองคํา 

good กูด๊ ด ี

goods กูด๊ส สนิคา้ 

goose กูส๊ หา่น 

gossip กอ๊สสพิ นนิทา 
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govern โกเ๊ฝ่ิน ปกครอง 

grab แกร๊บ ฉวย,กวา้ 

grace เกร๊ซ สงา่,งดงาม 

grade เกรด ระดับ,ชนดิ 

grand แกรนด ์ ใหญโ่ต,งดงาม 

grant แกร๊นท อนุญาต,ยอมให ้
,เงนิชว่ย 

grape เกร๊พ องุน่ 

.-graph กร๊าฟ .-สิง่ทีพ่มิพ ์

grasp กราซพ ฉวย,ควา้,เขา้ใจ 

grass กราซ หญา้ 

grateful เกร๊ทฟลุ กตญัํ ู

gratitude แกร๊ทจิดู กตญัํ,ูขอบคณุ 

grave เกรฝ หลมุฝังศพ 

great เกรท ใหญ,๋สําคญั
,เลศิ 
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greed กรี๊ด ตะกละ,โลภ 

green กรนี เขยีว,สะอาด 

greet กรที ทักทาย 

grey เกรย ์ สเีทา,หมอง
หมน่ 

grid กรดิ ตะแกง 

grill กรลิล ์ ยา่ง 

gross กรอสส ทัง้หมด 

ground กราวนด ์ พืน้ดนิ,พืน้,ฐาน
,ราก 

group กรุ๊พ กลุม่,พวก 

grow โกรว ์ เตบิโต,ปลกู 

guarantee แกแรนท ี รับประกนั 

guard การด์ ยาม,เฝ้า 

guerrilla เกอรริ๊ลลา่ กองโจร 

guess เกสส เดา 
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guest เกสท แขก 

guide ไกด๊ นํา,แนะนํา 

guilt กิ๊ลท ความผดิ 

gulf กลัฟ อา่ว 

gum กมั เหงอืก 

gun กนั ปืน 

guy กาย คนนัน้ 

habit แฮบ๊บทิ นสิยั 

habitat แฮบ๊บเิทท ทีอ่ยูอ่าศยั 

hair แฮร ์ ผม 

half ฮาลฟ์ ครึง่ 

hall ฮอลล ์ หอ้งโถง 

halt ฮอลท ์ หยดุ 

hammer แฮม๊เมอร ์ ฆอ้น,ทบุ 
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hand แฮนด ์ มอื,ยืน่,มอบ 

handy แฮน๊ดี ้ เป็นประโยชน์
,สะดวก 

handicap แฮน๊ดแิขพ แตม้ตอ่ 

handicraft แฮน๊ดคิร๊าฟท อาชพีทีต่อ้งใช ้

ฝีมอื 

handle แฮน๊เดิล้ จัดการ,ควบคมุ 

handsome แฮน๊ซัม่ หลอ่,งาม 

hang แฮง แขวน 

happen แฮพ๊เพน่ เกดิขึน้ 

happy แฮพ๊พี ่ มคีวามสขุ 

harass ฮาราสส ราว,ีกวนใจ 

hard ฮารด์ แข็ง,ยาก,หนัก 

harm ฮารม์ ทําอันตราย,เป็น
อนัตราย 

harvest ฮา๊รเ์ฝ่สท เก็บเกีย่ว 
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hat แฮ็ท หมวก 

hate เฮท เกลยีด 

haunt ฮอนท ์ สงิ 

havoc แฮฝ๊อค ความวุน่วาย
,ความฉบิหาย 

head เฮด หวั,หวัหนา้ 

heal ฮลี รักษา 

hear เฮยีร ไดย้นิ,ฟัง 

heart ฮารท์ หวัใจ,แกน่ 

heat ฮที ความรอ้น,ทําให ้
รอ้น 

heaven เฮฝ๊เฝ่น สวรรค ์

heavy เฮฝ๊ฝ่ี หนัก 

heed ฮี๊ด เอาใจใส ่

heir แอร ์ ทายาท 

hell เฮ็ลล นรก 
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helmet เฮล๊เหม็ท หมวกกนัน็อค 

help เฮล้พ ชว่ย 

hence เฮ็นซ จากนีไ้ป 

herb เฮริบ์ สมนุไพร 

here เฮยีร ทีน่ี ่

hero ฮโีร ่ วรีบรุษุ 

hesitate เฮส๊เิทท ลังเล 

hide ไฮด ์ ซอ่น 

high ไฮฮ สงู 

hijack ไฮแ๊จ็ค จีเ้อาเป็นตัว
ประกนั 

hill ฮลิล ์ เนนิเขาเตีย้ๆ 

hint ฮนิท ์ บอกใบ ้

hire ไฮเออะ เชา่ 

history ฮสิทรี ่ ประวตัศิาสตร ์
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hit ฮทิ ต,ีไดรั้บความ
นยิม 

hold โฮลด ์ ถอื,จับ,ยดึถอื 

hole โฮล ร ู

hollow ฮอ๊ลโลว่ กลวง,เปลา่ 

holy โฮล๊ี ่ ศกัดิส์ทิธิ ์

home โฮม บา้น 

homogeneous โฮโมจี๊ เนยีส เป็นเนือ้เดยีวกนั 

honest ออ๊นเน็สท ซือ่สตัย ์

honey ฮั๊นนี ่ นา้ผึง้,ทีรั่ก 

honor,honour ออ๊เน่อร ์ เกยีรตยิศ,ความ
สตัย,์นับถอื 

hook ฮุค๊ ตะขอ,เกีย่ว 

hope โฮพ หวัง,ความหวัง 

horizon ฮอไร๊ซัน่ ขอบฟ้า
,แนวราบ 
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hormone ฮอ๊รโ์มน ฮอรโ์มน 

horn ฮอรน์ เขาสตัว,์แตร 

horrible ฮอ๊รร์เิบิล้ น่ากลัว 

horse ฮอรส์ มา้ 

hospital ฮอ๊สพทิอ่ล โรงพยาบาล 

host โฮสท เจา้บา้น 

hostage ฮอ๊สเถจ ตัวประกนั 

hostile ฮอ๊สไทล ์ เป็นปรปักษ์ 

hot ฮอท รอ้น 

hotel โฮเท็ล โรงแรม 

hour เอาเออ้ร ์ ชัว่โมง 

house เฮา้ส บา้น,อาศยั 

how ฮาว อยา่งไร 

hub ฮบั จดุศนูยก์ลาง 
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hug ฮกั กอด 

huge ฮวิจ ์ ใหญโ่ต 

human ฮิ๊วแมน มนุษย ์

humble ฮั๊มเบิล้ ถอ่มตวั,ตํา่ตอ้ย 

humid ฮิ๊วมดิ ชืน้ 

humiliate ฮวิมิ๊ลเิอท ทําใหอ้าย,ทํา
ใหข้ายหนา้ 

humor ฮิ๊วเมอ่ร ์ อารมณข์นั 

hundred ฮั๊นเดร็ด รอ้ย 

hungry ฮั๊งกรี ้ หวิ 

hunt ฮัน้ท ลา่ 

hurl เฮริล์ โยน,ปา 

hurry เฮอ๊รร์ี ่ รบีเรง่ 

hurt เฮริท์ บาดเจ็บ,ทํารา้ย 

husband ฮั๊สแบนด ์ สาม ี
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hut ฮทั กระทอ่ม 

hybrid ไฮบ๊รดิ พันทาง,ลกูผสม 

hydro- ไฮโ๊ดร- เกีย่วกบัน้ํา,
เกีย่วกบั
ไฮโดรเจน 

hygiene ไฮย๊นี ถกูหลักอนามัย 

hyper- ไฮเปอร-์ เกนิธรรมดา 

ice ไอซ๊ ์ น้ําแข็ง 

icon ไอค๊อ่น ผูม้ชี ือ่เสยีงที่
แทนบางอยา่ง 

idea ไอเดยี ความคดิ 

ideal ไอดี๊ออล อดุมคต,ิดเีลศิ 

identify ไอเดน๊ทฟิาย ระบ,ุชีต้วั 

idiom อี๊ เดีย้ม สํานวน 

idiot อี๊ เดยีท โง,่บา้ 

idle ไอเ๊ดิล้ วา่ง,เปลา่ 
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idol ไอด๊อ้ล คนทีเ่ป็น
ตน้แบบ 

if อิ๊ฟ ถา้,หรอืไม ่

ignite อิ๊กไน๊ท จดุ 

il- อลิ- ไม ่

ill อลิล ป่วย,ไมส่มบรูณ ์

illigal อลิลิ๊กอล ผดิกฏหมาย 

illustrate อิ๊ลลัซเทรท อธบิาย,แสดง
ใหเ้ห็น 

im- อมิ- ไม ่

image อิ๊มเมจ ภาพ
,ภาพลกัษณ ์

imagine อมิแมจ๊ิน้ จนิตนาการ 

imitate อิ๊มเิทท ปลอม
,เลยีนแบบ 

immediate อมิมี๊ เดยีท ทันท ี

immigrant อิ๊มมแีกรน้ท ์ เขา้เมอืง 
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immune อมิมนู ภมูคิุม้กนั 

impact อิ๊มแพ็คท กระทบ
,ผลกระทบ 

imperative อมิเพ๊ราทิ๊ฝ เลีย่งไมไ่ด ้
,จําเป็น 

imperial อมิพี๊ เรีย่ล ของจักรพรรดิ
,ยิง่ใหญ ่

implant อมิแพลน๊ท ์ ปลกู,ฝัง 

implement อิ๊มพลเีมน้ท ทําใหเ้ป็นผล 

imply อมิพลาย เป็นนัย,สอ่ให ้
เห็น 

import อิ๊มพอรท์ นําเขา้ 

impose อโิพส้ท บงัคบัใช ้

impossible อมิพ๊อซซเิบิล้ เป็นไปไมไ่ด ้

impress อมิเพรส ประทับใจ 

imprint อิ๊มพริน้ท ประทับ,รอย 

imprison อมิพริ๊ซัน่ จําคกุ 
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improper อมิพร๊อพเพอ่ร ์ ไมเ่หมาะสม 

improve อมิพรู๊ฝ ทําใหด้ขี ึน้ 

impulse อิ๊มพัล้ส แรงกระตุน้ 

in อนิ ใน 

in- อนิ- ไม ่

incentive อนิเซน๊ทฝี สนินา้ใจ,รางวลั
เพือ่กระตุน้ 

inch อิน้ช ์ นิว้ฟตุ 

incident อิ๊นซเิด็นท เหตกุารณท์ี่
เกดิขึน้ 

incline อิ๊นไคลน ์ ลาด,เอยีง 

include อนิคลูด๊ รวมทัง้ 

income อิ๊นคัม รายได ้

incorporate อนิคอ๊รโ์พเรท รวมกนั 

increase อิ๊นครซี เพิม่ขึน้ 

incredible อนิเคร๊ดเิบิล้ ไมน่่าเชือ่ 
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indeed อนิดี๊ด จรงิๆ,ทีจ่รงิ 

indefinite อนิเดฟิ๊นทิ ไมกํ่าหนด,ไม่
แน่นอน 

independent อนิดเีพ๊นเดน้ท อสิระ,เอกราช 

index อิ๊นเด็กซ ์ ดัชน,ีเครือ่งชี ้

indicate อิ๊นดเิขท ชีใ้หเ้ห็น 

indirect อนิไดเร็คท ทางออ้ม 

individual อนิดฝ๊ิิดว้ล แตล่ะคน 

indoor อิ๊นดอร ์ ในรม่ 

induce อนิดิว้ซ ์ เหนีย่วนํา 

industry อิ๊นดัสทรี ่ อตุสาหกรรม 

inert อนิเนิ๊ รท์ เฉื่อย 

inevitable อนิเอฝิ๊ทะเบิล้ เลีย่งไมไ่ด ้

infant อิ๊นแฟ๊นท ทารก 

inferior อนิฟ๊ีเรยี ตํา่กวา่,ดอ้ยกวา่ 



121 
 

infinite อี๊นฟิหนทิ ไมจํ่ากดั,ไม่
สิน้สดุ 

influence อิ๊นฟลเูอน๊ซ อทิธพิล,มี
อทิธพิล 

inform อนิฟอรม์ แจง้ใหท้ราบ 

informal อนิฟ๊อรม์อ่ล ไมเ่ป็นทางการ 

inhale อนิเฮล สดูเขา้ไป 

inherent อนิเฮอ๊เรน้ท ฝังตดิอยู,่โดย
สนัดาน 

inherit อนิเฮอ๊หรทิ รับชว่งมรดก 

initial อนิิ๊ เชีย่ล ตัง้แตแ่รก,ชือ่
ยอ่ 

inject อนิเจ๊คท ฉีด 

injure อิ๊นเจอร ์ บาดเจ็บ 

ink อิ๊งค หมกึ 

inn อนิน ์ โรงแรมเล็กๆ 

innocent อิ๊นโนเซน้ท ไรเ้ดยีงสา
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,บรสิทุธิ ์

innovate อิ๊นโนเฝท คดิขึน้ใหม ่

inorganic อนิออรแ์กห๊นคิ อนนิทรยี ์

input อนิพทุ ดา้นขาเขา้,ทีใ่ส่

เขา้ไป 

inquiry อนิไควร๊ี ่ ถามหา,ไตรส่วน 

insane อนิเซน บา้ 

insect อิ๊นเสค็ท แมลง 

insecure อนิเซค็เคยีว ไมม่ั่นคง 

insert อิ๊นเสริท์ สอด 

inside อิ๊นไซด ์ ขา้งใน,ดา้นใน 

insight อิ๊นไซท้ ลกึซึง้ 

insist อนิซิ๊สท ยนืยัน 

inspect อนิสเพ๊คท ตรวจตรา 

inspire อนิไพร ์ ดลบนัดาลใจ 
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instance อิ๊นสแทน้ซ ตัวอยา่ง
,ทันททีันใด 

instead อนิสเท๊ด แทนที ่

instinct อิ๊นสทิง้ท สญัชาตญิาณ 

institute อิ๊นสททิิว้ท ตัง้,จัดการ
,สถาบัน 

instruct อนิสทร๊ัคท แนะนํา,สอน 

instrument อิ๊นสทรเูมน้ท เครือ่งมอื 

insufficient อนิซฟัฟ๊ิเชีย้
นท 

ไมเ่พยีงพอ 

insulate อิ๊นซเูหลท ป้องกนั,ฉนวน 

insure อนิชวัร ์ ประกนั 

intact อนิแท็คท คงอยู,่ไมบ่บุ
สลาย 

integer อิ๊นทเีจอ้ร ์ จํานวนเต็ม 

intellectual อนิเทล
เลค๊ชว่ล 

ปัญญา 
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intelligent อนิเท๊ลลเิจน้ท ฉลาด,หน่วยสบื
ราชการลบั 

intend อนิเท็นด ตัง้ใจ,มุง่หมาย 

inter- อนิเตอร-์ ระหวา่ง 

interact อนิเทอรแ์รคท มปีฏกิริยิาตอ่กนั 

intercept อนิเทอรเ์สพ็ท สกดั,ขวาง,กัน้ 

interchange อิ๊นเทอรเ์ชง้จ แลกเปลีย่น 

interest อิ๊นเทรสท สนใจ,
ผลประโยชน์
,ดอกเบีย้ 

interfere อนิเทอรเ์ฟียร แทรกแซง 

interim อิ๊นเทอรร์มิ ชัว่คราว
,กลางคัน 

interior อนิที๊ เรยี ภายใน 

intermediate อนิเทอร์
มี๊ เดยีท 

ระหวา่งกลาง,
กลางทาง 

internal อนิเท๊อรน์อล ภายใน 
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international อนิเทอรแ์น๊ชัน่
นัล 

ระหวา่งประเทศ 

interrupt อนิเทอรรั์พท ขดัจังหวะ 

intersect อนิเทอรเ์ซค็ ตัดกนั,ผา่นกนั 

intervene อนิเทอรฝี์น เขา้แทรก 

interview อิ๊นเทอรฝิ์ว สมัภาษณ ์

into อิ๊นท ู เขา้ไปใน 

intolerant อนิโทเ๊ลอรแ์ร
นท 

ไมอ่ดทน 

intra- อนิทรา้ ภายใน 

introduce อนิโทรดิ๊วซ แนะนํา,นําเขา้
มา 

inundate อิ๊นอันเดท ทว่ม,ไหลบา่ 

invade อนิเฝด บกุรกุ 

invalid อิ๊นแฝหลดิ โมฆะ 

invent อนิเฝ๊นท ประดษิฐ ์
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invest อนิเฝ๊สท ลงทนุ 

investigate อนิเฝ๊สทเิกท สบืสวน 

invincible อนิฝ๊ินซเิบิล้ ไมส่ญูสลาย 

invisible อนิฝ๊ิซเิบิล้ มองไมเ่ห็น 

invite อนิไฝ๊ท เชญิ,นํามาซึง่ 

invoice อิ๊นฝ้อยซ ใบสง่ของ 

invoke อนิโฝ้ค ขอรอ้ง,อทุรณ ์

involve อนิโฝ๊ลฝ เกีย่วขอ้ง,พัวพัน 

inward อิ๊นเวริด์ เขา้ไปใน 

iron ไออ๊อ้น เหล็ก 

irony ไออ๊อนนี ่ ประชดประชนั 

irregular เออะเร๊กกลูา่ ผดิปรกต ิ

irritate อิ๊รเิทท ทําใหร้ะคาย
เคอืง 

island ไอแ๊ลนด ์ เกาะ 
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iso- ไอโ๊ซ- เทา่กนั 

isolate ไอโ๊ซเหลท แยกออกมา,
โดดเดีย่ว 

issue อิ๊ชชู ่ ประเด็น,กรณ,ี
ออกมา,แจกจา่ย 

item ไอเ๊ทม่ ชิน้,อนั,รายการ 

ivory ไอโ๊ฝรี ่ งาชา้ง 

jacket แจ๊คเกต๊ เสือ้ชัน้นอก 

jade เจด หยก 

jail เจล คกุ 

jam แจม ตดิ,ขดั 

jar จาร ์ โอง่ 

jasmine แจ๊สมนิ มะล ิ

jean ยนี ผา้ยนี 

jelly เจ๊ลลี ่ วุน้ 
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jeopardy เจ๊พารด์ี ้ อนัตราย 

jet เจ๊ต พุง่,พน่ 

jewel จิ๊วเอ็ล เพชรพลอย 

job จ๊อบ งาน 

jockey จ๊อคกี ้ คนขีม่า้ 

join จอย เขา้รว่ม 

joke โจก้ ตลก 

journal เจ๊อรน่ั์ล วารสาร
,หนังสอืพมิพ ์

joy จอย สนุก,รา่เรงิ 

jubilee จู๊บลิี ่ งานฉลอง
ครบรอบ50ปี 

judge จ๊ัดจ ตดัสนิ,ผู ้
พพิากษา 

jug จ๊ัก เหยอืก 

juice จูย้ซ น้ําผลไม ้
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jumbo จ๊ัมโบ ้ ขนาดใหญ ่

jump จ๊ัมพ กระโดด 

junction จ๊ังชัน่ ชมุทาง,จดุ
เชือ่มตอ่ 

jungle จ๊ังเกิล้ ป่า 

junior จู๊เหนีย่ ออ่นอาวโุสกวา่ 

jury จรูี ่ คณะลกูขนุ 

just จ๊ัสท ยตุธิรรม,เพิง่จะ 

justify จ๊ัสทฟิาย เป็นเหตผุลอนั
ควร 

karma คา๊รม์า่ กรรมเกา่ 

keen คนี คม,หลักแหลม 

keep คี๊พ เก็บ,รักษา
,ยังคง 

key คยี ์ กญุแจ,สําคญั 

kick คิ๊ค เตะ 
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kid คดิ เด็ก 

kidnap คิ๊ดแน๊พ ลักพาไปเรยีก
คา่ไถ ่

kidney คิ๊ดนี ่ ไต 

kill คลิล ์ สงัหาร 

kilo- กิ๊โล- พัน 

kind ไคนด ์ ชนดิ,ประเภท
,ใจด,ีเมตตา 

kinetic ไคเ๊นทคิ จลน,์กําลัง
เคลือ่นที ่

king คงิ กษัตรยิ,์จา้ว 

kiosk คอีอ๊ส เพงิเล็กๆ 

kiss คสิส จมุพติ 

kitchen คิ๊ทเชน่ ครัว 

knee น ี เขา่ 

knife ไน๊ฟ มดี 
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knit นทิ ถัก,สาน 

knock น๊อค เคาะ,ทบุ 

know โนว ์ รู,้รูว้า่ 

lab แหลบ๊ หอ้งทดลอง 

label เลเ๊บล้ ฉลาก,ป้าย 

labor,labour เลเ๊บอ้ร แรงงาน 

lack แลค๊ ขาดแคลน 

ladder แลด๊เดอ้ร ์ บันได(ที่
เคลือ่นยา้ยได)้ 

lady เลด๊ี ้ สภุาพสตร ี

lag แลก๊ ลา้หลัง 

lake เลค้ ทะเลสาบ 

lamina,laminar ลา๊มน่ิา แผน่,เกล็ด 

land แลนด ์ แผน่ดนิ,ประเทศ 
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lane เลน ถนนแคบๆ
,ชอ่งทาง 

language แลง๊เควจ ภาษา 

lap แหลพ๊ เกย,เหลือ่ม 

large ลารจ์ ใหญ,๋โต 

late เหลท สาย,ดกึ 

last ลา๊สท หลังสดุ,มอียู่
ตอ่ไป 

laugh ลา๊ฟ หวัเราะ 

launch ลอ๊นช เริม่ 

laundry ลอนดรี ้ รา้นซกัรดี,ซกัรดี 

law ลอว ์ กฏหมาย 

lawyer ลอ๊เยอ่ร ์ ทนายความ 

lay เลย ์ วาง 

lazy เลซ๊ี ่ ขีเ้กยีจ 

lead ลี๊ด นํา,พา 
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lead เหลด ตะกัว่ 

leaf ลี๊ฟ ใบไม ้

league ลี๊ก สมาคม 

leak ลี๊ค ร่ัว 

lean ลนี บาง,ผอม,พงิ 

leap ลี๊พ กระโดด 

learn เลริน์ เรยีนรู ้

lease ลี๊ส เชา่ 

leather เลเ๊ธอ่ร ์ หนัง(สตัว)์ฟอก
,หุม้ดว้ยหนัง 

leave ลี๊ฝ ทิง้,ละทิง้
,ปลอ่ย,ออก
เดนิทาง 

lecture เลค๊เชอ่ร ์ สอนโดยการ
บรรยาย 

left เลฟ๊ท ซา้ย 

leg เลก้ ขา 
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legacy เลก๊าซี ่ มรดกตกทอด 

legal ลี๊กอล กฏหมาย,ถกู
กฏหมาย 

legend เลเ๊จน้ด ตํานาน 

legitimate ลจีิ๊ทเิหมท ถกูตอ้งตาม
กฏหมาย 

leisure เลเ๊ชอ่ร ์ วา่ง,ตามสบาย 

lemon เลม๊อ่น มะนาว 

lend เล็นด ใหย้มื 

length เลน้ธ ความยาว 

lessen เลซ๊เชน่ ทําใหน้อ้ยลง 

lesson เลซ๊ซัน่ บทเรยีน 

let เล็ท ปลอ่ย,ขอให ้

lethal ลี๊ธอล รา้ยแรง(ถงึตาย) 

letter เล็ทเทอ่ร ์ จดหมาย,อกัษร 

level เลเ๊ฝ่ล ระดับ,ชัน้ 
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liar ไลอา้ร โกหก 

liberal ลิ๊ เบอรัล เสรนียิม 

liberty ลิ๊ เบอรท์ี ่ อสิระ 

library ไลบ๊รารี ่ หอ้งสมดุ 

licence ไลเ๊ซน่ซ ใบอนุญาต 

lie ไล โกหก,วาง,นอน 

life ไลฟ๊ ชวีติ 

lift ลฟิท ยก 

light ไลท๊ แสง,ไฟ 

light ไลท๊ เบา,จาง 

lightning ไลท๊นิง่ ฟ้าแลบ 

like ไลค๊ เหมอืน,ชอบ 

limb ลิ๊มบ ์ แขนขา,ระยาง 

lime ไลม มะนาว 
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limit ลิ๊หมทิ จํากดั,ขดีสดุ 

line ไลน ์ เสน้,สาย,แถว 

lingual ลิ๊งกวอล ภาษา 

link ลิ๊งค เกีย่วขอ้ง
,เชือ่มโยง 

lion ไลอ๊อ้น สงิโต 

liquid ลิ๊ควดิ ของเหลว 

liquor ลิ๊ เควอ่ร สรุา 

list ลสิท บญัชรีายชือ่ 

listen ลิ๊สซึน่ ฟัง 

literacy ลิ๊ เทอเรซี ่ การรูห้นังสอื 

litre ลทิร ์ ลติร 

little ลิ๊ทเทิล่ เล็กนอ้ย 

live ไลฝ้ ชวีติ 

live ลี๊ฝ อาศยัอยู ่
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liver ลิ๊ เฝ่อร ์ ตับ 

load โหลด บรรทกุ,ภาระ 

loan โลน เงนิกู ้

lobby ลอ๊บบี ้ หอ้งโถง,โนม้
นา้วใจ 

local โลค๊อ่ล ทอ้งถิน่ 

lock ลอ๊ค ลอ๊ค 

log ลอ๊ก ซงุ,ตัดไม ้

logic ลอ๊จคิ ตรรกะ,หลัก
เหตผุล 

logistic ลอจิ๊ซตคิ การขนสง่,การ
จัดการสนิคา้ 

lone โลน คนเดยีว,โทน 

long ลอง ยาว,ไกล,นาน 

no longer โน ลอ๊งเกอ้ร ์ ไม.่.อกีแลว้ 

look ลุค๊ มอง,ด,ูเห็น 
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loose ลูส้ หลวม 

lord หลอรด์ เจา้ผูม้อํีานาจ 

lose ลูส้ แพ,้เสยี 

loss ลอ๊สส ขาดทนุ 

lotus โลท๊ัส บัวหลวง 

loud เลาด ดัง 

low โลว ตํา่,ลด 

loyal ลอ๊ยัล ซือ่สตัย ์

lubricate ลูบ๊รเิขท หลอ่ลืน่ 

luck ลัค โชค,โชคด ี

luggage ลั๊กเกจ หบีหอ่,สมัภาระ 

lunar ลูน่๊าร พระจันทร ์

lunch ลัน้ช อาหารกลางวนั 

lung ลัง ปอด 
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luxury ลั๊กซรุี ่ หรหูรา 

machine แมชชนี เครือ่งจักร 

mad แมด้ บา้,คลั่ง 

magazine แมก๊กาซนี วารสาร,รัง
กระสนุ 

magic แมจ๊คิ วเิศษ,มหศัจรรย ์

magnet แมก๊เหน็ท แมเ่หล็ก 

magnitude แมก๊นจิดู ขนาด 

maid เหมด แมบ่า้น,คนใช ้

mail เมล จดหมาย,สง่
ทางจดหมาย 

main เมน หลัก,สําคญั
,ใหญ ่

mainly เมน๊ลี ่ สว่นใหญ ่

maintain เมนเทน รักษาไว,้คงไว ้

majesty มา๊เจ๊สที ่ อํานาจ,ความ
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ศกัดิส์ทิธิ ์

major เมเ๊จอ้ร ์ ใหญ ่

majority มะจ๊อรทิี ่ สว่นใหญ ่

make เมค้ ทํา,สรา้ง,ตัง้ 

mal- แม็ล- ,-ไมด่,ี-ผดิ 

male เมล ผูช้าย,ตัวผู ้

mall มอลล ์ ทางเดนิทีม่ี
หลังคา 

man แมน ผูช้าย,คน 

manage แมเ๊หนจ จัดการ 

mandate แมน๊เดท คําสัง่,อํานาจที่
ไดรั้บมอบ 

mania,maniac เมเ๊นยี,เมน๊ิ
แอค๊ 

บา้,คลั่ง 

manifest แมน๊เิฟสท ประจักษ์,ชดั
แจง้ 

manifold แมน๊โิฟลด หลายเทา่ 
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manipulate แมนิ๊พวิเหลท ยักยา้ย,ตม้ตุน๋ 

mankind แมน๊คายนด คน 

manner แมน๊เน่อร ์ อาการ,ทา่ทาง 

mansion แมน๊ชัน่ คฤหาสน ์

manual แมน่๊วล คูม่อื,ดว้ยมอื 

manufacture แมนูแฟ๊คเจอ่ร ์ ผลติ 

map แมพ๊ แผนที ่

marble มา๊รเ์บิล้ หนิออ่น 

march มารช์ เดนิขบวน,เดนิ
แถว 

margin มา๊รจ์ิน้ รมิ,ขอบ,กําไร 

marine มารนี ทะเล 

mark มา๊รค์ คะแนน
,เครือ่งหมาย 

market มา๊รเ์กต๊ ตลาด 

marry แมร๊ร์ี ่ แตง่งาน 
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mart หมารท์ ตลาด 

marvel มา๊รเ์ฝ่ล ประหลาดใจ 

mask แมสค หนา้กาก 

mass แมสส มวล,มากมาย 

massacre แมส๊เคอร ์ การฆา่หมู ่

massage แมสเสจ การนวด 

master มา๊สเตอ้ร ์ นาย,ครอบงํา 

mat แมท เสือ่ 

match แหมทช ์ ไมข้ดีไฟ,จับคู่
,เขา้คู ่

mate เหมท เพือ่น 

maths แหมธส ์ คณติศาสตร ์

matter แมท๊เทอ่ร ์ วัตถ,ุสาระ
,เรือ่งราว 

mature เมเจอ่ร แก,่สกุ 

maximum แมก๊ซมิั่ม สงูสดุ 
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may เมย ์ อาจจะ 

mayor เมเ๊ออ่ร ์ นายกเทศมนตร ี

meal มลี อาหารมือ้หนึง่ 

mean มนี ความหมาย,
วถิทีาง,สาย
กลาง 

measure เมเ๊ชอ่ร ์ เครือ่งวัด,การวัด
,มาตรการ 

meat มี๊ท เนือ้สตัว ์

mechanic เมค๊าหนคิ ชา่งเครือ่ง
,กลไก 

medal เมด๊อล เหรยีญ 

medicine เมด๊ดซินิ ยา,แพทย์
ศาสตร ์

mediocre เมด๊ดโิอเคอ่ร ์ สามัญ,ธรรมดา 

medium มี๊ เดีย้ม ปานกลาง 

medley เมด๊ลีย่ ์ ผสมปนเป 
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meet มี๊ท พบ 

mega- เมก๊กะ ใหญ,่ลา้นเทา่ 

melt เมล้ท หลอมละลาย 

member เมม๊เบอ่ร ์ สมาชกิ 

memory เมม๊โมรี ่ ความจํา
,อนุสรณ ์

mend เม็นด ์ ซอ่ม,ปะ 

mental เมน๊ทอ่ล จติใจ 

menthal เมน๊ธอ่ล การบรู 

mention เมน๊ชัน่ กลา่วถงึ 

mentor เมน๊เตอ้ร ์ พีเ่ลีย้ง 

menu เมนู๊ รายการ 

merchant เมอ๊รแ์ชน๊ท ์ พอ่คา้ 

mercy เมอ๊รซ์ี ่ เมตตา,ปราณี 

mere เมยีร ์ เพยีง,เทา่นัน้ 
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merge เมอรจ์ ผสม,รวมกนั 

merit เมอ๊รห์รทิ คณุความด ี

merry เมอ๊รร์ี ่ รืน่เรงิ
,สนุกสนาน 

mess เมส ความยุง่เหยงิ 

message เมส๊เสจ ขอ้ความ 

metal เมทอ่ล โลหะ 

metaphor เมท๊ะฟอร ์ โดยอปุมา 

meter มิ๊ เทอ่ร ์ เครือ่งวัด 

method เมธ๊ถอท วธิ ี

metropolis เมโทร๊โพลสิ นครหลวง
,ศนูยก์ลาง 

micro- ไม๊โคร- เล็ก,หนึง่ในลา้น 

mid มดิ กลาง 

middle มิ๊ดเดิล้ กลาง 

mild มายลด ์ ออ่นโยน,ออ่น 
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military มิ๊ลทิารี ่ ทหาร,ทหารบก 

milk มลิค ์ น้ํานม 

mill มลิล ์ โรงส,ีโรงโม ่

millennium มลิเลน๊เนีย่ม รอบพันปี 

milli- มิ๊ลล ิ หนึง่ในพัน 

million มิ๊ลเลีย่น หนึง่ลา้น 

millionaire มลิเลีย่นแนร ์ เศรษฐ ี

mimic มิ๊มคิ ลอ้เลยีน 

mind ไมนด ์ จติใจ,เอาใจใส ่

mine ไมน ์ ของฉัน,เหมอืง
แร ่

minister มิ๊นสิเทอ่ร ์ รัฐมนตร ี

minor ไม๊เน่อร ์ นอ้ย 

minority ไมน๊อรทิี ่ สว่นนอ้ย 

minus ไม๊นัส ลบ 
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minute มิ๊หนทิ นาท ี

miracle มิ๊ราเคิล่ อศัจรรย์
,อภนิหิาร 

mirage มหิราจ ภาพลวงตา 

mirror มเิรอ่ร ์ กระจก 

mis- มสิ- ผดิ,พลาด 

miss มสิ นางสาว 

mission มิ๊ชชัน่ หนา้ที,่งานที่
ไดรั้บมอบหมาย 

mistake มสิเทค้ ความผดิพลาด 

mister มิ๊สเทอร ์ นาย 

mix มกิซ ์ ผสม 

mob มอ๊บ ฝงูชน 

mobile โม๊บายล ์ เคลือ่นไหว 

mode โหมด วถิ,ีแบบ,แบบ
นยิม 
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model โม๊เด็ล รุน่,แบบ
,แบบอยา่ง 

moderate โม๊เดอรเ์หรท พอประมาณ
,ยอ่มเยา 

modern โม๊เดิร่น์ ทันสมัย
,สมัยใหม ่

modify โม๊ดฟิาย ปรับแตง่,แกไ้ข 

moist มอ๊ยสท ์ ความชืน้ 

mold โมลด ์ รา,แมพ่มิพ ์

mom มัม แม ่

moment โม๊เมน้ท ขณะ,ชัว่ขณะ 

momentum โมเมน๊ตัม้ พลัง 

monarch โม๊หนารช์ พระมหากษัตรยิ ์

money มั๊นนี ่ เงนิ 

monk มั๊งค พระ 

monkey มั๊งคี ่ ลงิ,ซน 
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mono- โมโน- หนึง่ 

monopoly โมโน๊โพลี ่ ผกูขาด 

monster มอ๊นสเทอ่ร ์ สตัวป์ระหลาด 

month มัน้ธ เดอืน 

monthly มั๊นธลี ่ รายเดอืน 

monument โม๊นวิเมน้ท อนุสาวรยี ์

mood มูด้ อารมณ ์

moody มูด๊ี ้ อารมณเ์สยี 

moon มนู พระจันทร ์

moral มอ๊ร่ัล ศลีธรรม 

morning มอ๊รน์ิง่ เชา้ 

mortal มอ๊รท์อ่ล ถงึตาย 

mortgage มอ๊รท์เกจ จํานอง 

mosquito มอ๊สควิ๊โท ่ ยงุ 
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motel โมเท็ล โรงแรม 

mother มา๊เธอ่ร ์ แม ่

motor มอ๊เทอ่ร ์ เครือ่งยนต ์

motorist มอ๊เทอ่รสิท ์ ผูข้บัขี ่

mountain เมา๊เทน่ ภเูขา 

mourn โมน ไวท้กุข ์

mouse เมา๊ส หนู 

mouth เมา๊ธ ปาก 

move มูฝ๊ เคลือ่น,
เคลือ่นไหว,ยา้ย 

much มัช มาก 

mud มัด โคลน 

multi- มั๊ลไท- หลาย 

multiply มั๊ลทพิลาย คณู,ทวคีณู 

murder เมอ๊รเ์ดอ้ร ์ ฆาตรกรรม 
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muscle มั๊สเคิล่ กลา้มเนือ้ 

museum มวิเซีย่ม พพิธิภณัฑ ์

mushroom มั๊ชรมู เห็ด 

music มิ๊วสคิ ดนตร ี

must มัสท ์ ตอ้ง 

mute มิ๊วท เงยีบ,ใบ ้

mutual มิ๊วชว่ล ทัง้สองฝ่าย 

mystery มิ๊สเทอรี ่ ลกึลับ 

myth มธิ นทิานโกหก 

nail เนล เล็บ,ตะป ู

naïve นาอฝี ไรเ้ดยีงสา 

naked เน๊คเคด่ เปลอืย
,ลอ่นจอ้น 

name เนม ชือ่,ตัง้ชือ่
,ชือ่เสยีง 
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nap แน๊พ งบีหลับ 

narrow แน๊โรว่ แคบ 

nation เน๊ชัน่ ชาต ิ

native เน๊ถฝี พืน้เมอืง,โดย
กําเนดิ 

nature เน๊เจอ้ร ์ ธรรมชาต,ินสิยั 

naughty น๊อที ่ ซกุซน 

navy เน๊ฝ่ี ทหารเรอื,ทาง
เรอื 

near เนยีร ์ ใกล,้ชดิ,เกอืบ 

neat นี๊ท เรยีบรอ้ย,เกลีย้ง
เกลา 

necessary เน๊ซเซสซารี ่ จําเป็น 

neck เน็ค คอ,คอคอด 

need นี๊ ด จําเป็น 

needle นี๊ ดเดิล้ เข็ม 
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negative เน๊กาถฝี ทางลบ,ปฏเิสธ 

neglect เน็กเลค๊ท ทอดทิง้,ละเลย 

negotiate นโีกช๊เิอท เจรจาตกลง 

neighor,neighbour เน๊เบอ้ร ์ เพือ่นบา้น 

neither ไน๊เธอ่ร ์ ไมท่ัง้สอง 

neo- นี๊ โอ- ใหม ่

nephew เน๊พิว่ หลานชาย 

nerve เนิ๊ รฝ์ ประสาท,
เสน้ประสาท
,กลัว 

nest เนสท รัง 

net เน็ท ตาขา่ย,สทุธ ิ

neutral นิ๊ วทรอล เป็นกลาง 

never เน๊เฝ่อร ์ ไมเ่คย 

new นวิ ใหม ่

news นวิส ์ ขา่ว 
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next เน๊กซท ถัดไป 

nice ไน๊ซ ์ ด,ีละเอยีด 

niche นิ๊ช สว่นนอ้ย 

niece นี๊ซ หลานสาว 

night ไน๊ท กลางคนื 

nine ไนน เกา้ 

no โน ไม ่

noble โน๊เบิล้ สงา่,ชัน้สงู 

noise น๊อยส เสยีงอกึทกึ 

nominate น๊อมเิหนท การเสนอชือ่เขา้
รับตําแหน่ง 

nominee นอมนิ ี ตัวแทน,หุน่เชดิ 

non นอน ไม ่

non- นอน- ไม ่

none นัน ไมม่เีลย 
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noodle นู๊ดเดิล้ บะหมี,่กว๋ยเตีย๋ว 

noon นูน เทีย่ง 

normal น๊อรม์อล ปรกต ิ

north น๊อรธ์ ทศิเหนอื 

nose โนส้ จมกู 

note โน๊ท บันทกึ 

notice โน๊ทซิ แจง้ใหท้ราบ,
ประกาศ,ใบสัง่ 

notion โน๊ชัน่ ความคดิ
,ความเห็น 

notorious โนโทเ๊รยีส ชือ่กระฉ่อน
(ในทางไมด่)ี 

notwithstanding น๊อทวธิสแตน
ดิง้ 

แตก่ระนัน้ 

nourish เน๊อรชิ บํารงุเลีย้ง 

novel โน๊เฝล นวนยิาย,ใหม,่
แปลก 
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now นาว ขณะนี,้เดีย๋วนี ้

nowhere โนแวร ์ ไมม่ทีีไ่หน 

noxious น๊อกเซยีส เป็นพษิ 

nozzle น๊อซเซิล่ ปลายกระบอก
ฉีด 

nude นู๊ด เปลอืย 

nuke นู๊ก นวิเคลยีร ์

nuisance นิ๊ วแซนซ ์ กอ่กวนให ้
รําคาญ 

null นัลล เป็นโมฆะ,ไม่
เป็นผล 

numb นัมบ ์ ชา,มนึ 

number น๊ัมเบอ้ร ์ จํานวน 

nurse เนริส์ พยาบาล,เลีย้งด ู

nurture เน๊อรเ์จอ้ร ์ เลีย้ง,บํารงุ 

nutrition นิ๊ วทรชิัน่ โภชนาการ 
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oasis โอเอซ๊สิ บอ่น้ํากลาง
ทะเลทราย 

oath โอธ คําสาบาญ 

obey โอเบย ์ เชือ่ฟัง 

object ออ๊บเจ็คท วัตถ,ุคัดคา้น 

oblique ออ๊บบคิว ลาด,เอยีง 

obscene ออ๊บซนี ลามก 

obscure ออ๊บสครู ์ มดืมน,ปิดบัง 

observe ออ๊บเซริฝ์ สงัเกต ุ

obsess ออ๊บเซสส ครอบงํา,สงิสู ่

obstacle ออ๊บสเทเคิล่ อปุสรรค 

obtain ออ๊บเทน ได,้บรรล ุ

obvious ออ๊บเฝียส ชดัเจน,เดน่ชดั 

occasion ออ๊คเคชัน่ สมัย,โอกาส
,คราว 

occupy ออ๊คควิไพ เขา้ยดึ 
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occur ออ๊คเคอ่ร ์ เกดิขึน้ 

ocean โอเ๊ชีย่น มหาสมทุร 

odd ออ๊ดด เลขคี,่เศษ,
ประหลาด 

off ออฟฟ หมด,ขาด,หา่ง
ไป 

offend ออ๊ฟเฟ่นด ทําผดิ,รกุราน 

offer ออ๊ฟเฟ่อร ์ เสนอให ้

office ออ๊ฟฟิซ สํานักงาน 

official ออ๊ฟิซเชีย่ล เจา้หนา้ที,่เป็น
ทางการ 

often ออ๊ฟเฟ่น บอ่ย 

oil ออยล ์ น้ํามัน 

old โอลด ์ แก,่เกา่,เดมิ 

on ออน บน,เมือ่,เปิด 

once วั๊นซ ครัง้เดยีว,เมือ่ 
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one วัน หนึง่ 

onion อั๊นยั่น หวัหอม 

only โอน๊ลี ่ เพยีง,เดยีว,เพิง่ 

onset ออเซท็ เริม่โจมต,ีเริม่จับ
ไข ้

open โอเ๊พน่ เปิด 

opera โอเ๊พ-รา่ อปุรากร 

operate โอเ๊พอเหรท ทํา,ปฏบิตั ิ

opium โอเ๊พีย่ม ฝ่ิน 

opportunity ออ๊พพอทนูทิี ่ โอกาส 

opposite ออ๊พโพสทิ ตรงขา้ม 

optic ออ๊พตคิ เกีย่วกบัตา 

optimist ออ๊พทมิสิท มองโลกในแงด่ ี

optimum ออ๊พทมิั่ม จดุทีไ่ดผ้ลดี
ทีส่ดุ 

option ออ๊พชัน่ ทางเลอืก 
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oral โอร๊อ่ล ปากเปลา่ 

orange ออ๊เรน้จ สม้,สสีม้ 

orbit ออ๊รบ์ทิ วงโคจร 

orchestra ออ๊รเ์คสตา้ วงออรเ์คสตรา้ 

orchid ออ๊รข์ดิ กลว้ยไม ้

ordeal ออ๊รด์ลี ความ
ยากลําบาก 

order ออ๊รเ์ดอ้ร ์ สัง่,ลําดับ
,ระเบยีบ 

ordinary ออ๊รด์นิารี ่ ธรรมดา,โดย
ปกต ิ

organ ออ๊รแ์กน อวัยวะ 

orient โอเ๊รีย่นท ์ ตะวันออก 

origin ออ๊รจิิน้ รากฐาน,
ตน้ฉบบั,จดุ
กําเนดิ 

orphan ออ๊รแ์ฟ๊น กําพรา้ 
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oscillate ออ๊ซซลิเหลท สัน่,สา่ย,แขวง่ 

other ออ๊เธอ่ร ์ อืน่ๆ 

ought ออ๊ธ ควรจะ 

oust เอา๊ซท ์ ขบัไล,่ไลอ่อก 

out เอา๊ท ขา้งนอก,
ออกไป,หมด 

outbound เอา๊ทบาวนด ์ ขาออก 

outbreak เอา๊ทเบรค ระบาด,ระเบดิ
ขึน้ 

outcome เอา๊ทคมั ผลทีป่รากฎ
ออกมา 

outdoor เอา๊ทดอร ์ กลางแจง้ 

outlet เอา๊ทเหล็ท ทางออก,ทาง
ระบาย 

outline เอา๊ทไ์ลน ์ เคา้โครง,ยอ่ๆ 

outlook เอา๊ทลุค๊ ชอ่งทีม่อง
ออกไป,ภาพ 
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output เอา๊ทพทุ ผลทีไ่ด ้

outrage เอา๊ทเหรจ การทําลาย
,รา้ยแรง 

outside เอา๊ทไซด้ ภายนอก 

outspoken เอา๊ทสโพ ้
คเคน่ 

ขวานผา่ซาก 

outstanding เอา๊ทสแตนดิง้ โดดเดน่ 

oven โอเ๊ฝ่น เตาอบ 

over โอเ๊ฝ่อร เหนอื,ตลอด,
สิน้สดุลง,เกนิ 

over- โอเ๊ฝ่อร- ,-มากเกนิไป 

overall โอเ๊ฝ่อรอ์อล ทัง้หมด 

overcome โอเฝ่อรค์มั ผา่นพน้,ไดช้ยั
ชนะ 

overcrowded โอเฝ่อรค์ร๊าว
เดด้ 

แอดอดัยัดเยยีด 

overdose โอเ๊ฝ่อรโ์ดส่ กนิยาเกนิขนาด 
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overdue โอเ๊ฝ่อรด์วิ เกนิกําหนด 

overhaul โอเ๊ฝ่อรฮ์อล ปรับปรงุใหม่
หมด,ยกเครือ่ง 

overhead โอเ๊ฝ่อรเ์ฮด้ คา่ใชจ้า่ย(ที่
เกดิขึน้ประจํา) 

overlap โอเ๊ฝ่อรแ์หลพ๊ เหลือ่ม,ซอ้น 

overload โอเ๊ฝ่อรโ์หลด บรรทกุมาก
เกนิไป 

overlook โอเฝ่อรล์ุค๊ มองขา้มไป 

overnight โอเฝ่อรไ์น๊ท ขา้มคนื 

oversea โอเ๊ฝ่อรซ์ ี โพน้ทะเล
,ตา่งประเทศ 

overtake โอเฝ่อรเ์ทค้ ไลท่ัน 

overtime โอเ๊วอ่รไ์ทม ์ งานทีทํ่า
ลว่งเวลา 

overturn โอเวอ่รเ์ทอรน์ ควํา่ 

overweight โอเ๊วอ่รเหวจท ์ น้ําหนักเกนิ 



164 
 

overwhelm โอเวอ่รเ์วม๊ ทว่มทน้ 

owe โอว ์ เป็นหนี ้

own โอวน์ ตัวเอง,ดว้ย
ตัวเอง,เป็น
เจา้ของ 

pace เพซ กา้ว,เดนิ 

pack แพ็ค หบีหอ่,อดั,ยัด 

pact แพ็คท ์ สนธสิญัญา 

pad แพ็ด เครือ่งรอง,เบาะ 

paddle แพ๊ดเดิล้ พาย,ใบพัด 

paddy แพ๊ดดี ้ ขา้วเปลอืก 

page เพจ หนา้หนังสอื 

pagoda พาโกด๊า้ เจดยี ์

pain เพน เจ็บปวด 

paint เพน้ท ส,ีทาส ี
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palace พ๊าเหลซ พระราชวงั 

pale เพล ซดี,หนา้ซดี 

palm พาลม์ ฝ่ามอื,ตน้ปาลม์ 

pan แพน กระทะ 

pandemic แพนเดห๊มคิ โรคระบาด 

panel แพ๊นเน็ล คณะลกูขนุ
,คณะกรรมการ 

panic แพ๊หนคิ ตืน่ตระหนก 

panorama พาโนร๊ามา่ ภาพทีเ่ห็นได ้
กวา้งขวาง 

pants แพ๊นท กางเกง 

papa พาพา่ พอ่ 

paper เพ๊เพอ่ร ์ กระดาษ
,หนังสอืพมิพ ์

papers เพ๊เพอ่รส์ เอกสาร 

par พาร ์ ราคาเดมิ,ความ
เสมอกนั 
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parade พาเหรด เดนิขบวน 

paradigm พ๊าราดาม แบบ,กระบวน
ทัศน ์

paradise พาราไดซ๊ สวรรค ์

paradox พาราดอ๊กซ ์ สิง่ทีข่ดัแยง้กนั 

paragraph พ๊ารากราฟ ยอ่หนา้ 

parallel พ๊าราเลล้ ขนาน 

paralyse พ๊าราไลซ๊ ์ อมัพาต 

paramount พ๊าราเมา้ท ยิง่ใหญ ่

parasite พ๊าราไซท พยาธ,ิกาฝาก 

parcel พ๊ารเ์ซล หอ่,หบีหอ่ 

pardon พ๊ารด์อ่น อภยั,ยกโทษให ้

parent พ๊ารเ์รน้ท พอ่แม ่

parenthesis พารเ์ร๊นธสิสิ สอดคลอ้ง,
ขอ้ความใน
วงเล็บ 
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park พารค์ สวนสาธารณะ
,ทีจ่อดรถ 

parliament พ๊ารเ์ลยีเมน้ท รัฐสภา 

part พารท์ แยก,ฝ่าย 

partial พ๊ารเ์ชีย่ล บางสว่น 

participate พาทิ๊ซเิพท มสีว่นรว่ม 

particle พารท์เิคิล้ สว่นทีเ่ล็กทีส่ดุ 

particular พารท์ิ๊ควิลา่ร ์ โดยเฉพาะ 

partisan พ๊ารท์ซิัน่ ลําเอยีง,เลอืก
ฝ่าย 

partner พารท์เน่อร ์ หุน้สว่น,คูค่ดิ 

party พ๊ารท์ี ่ พรรค,งานเลีย้ง 

pass พาสส ผา่น,บัตรผา่น 

passion แพ๊ชชัน่ กเิลส,ความ
หลงไหล 

passive แพส้สฝี ไมต่อ่สู,้ไมด่ิน้
รน 
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passport พ๊าสพอรท์ หนังสอืเดนิทาง 

past พาสท ์ ผา่น,อดตี,ที่
ผา่นไปแลว้ 

paste เพซท ์ แป้งเปียก 

patch แพทช ์ ปะซอ่ม 

patent พ๊าเทน้ท สทิธบิตัร 

path พาธ ทางเดนิ 

patient เพ๊เทีย้นท ์ อดทน,คนไข ้

patriot แพ๊ทรอิอท ผูรั้กชาต ิ

patrol แพ๊ทโทรล กองลาด
ตระเวณ 

pattern แพ๊ทเทอรน์ แบบ,แผน 

pause พ๊อส หยดุ 

pave เพฝ้ ปทูาง 

pavilion พาฝ๊ิเลีย่น ตกึหรหูรา 

pay เพย ์ จา่ย,ชาํระ,ตอบ
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แทน 

peace พี๊ซ สนัตภิาพ 

peacock พคีอ๊ค นกยงู 

peak พี๊ค สงูสดุ,ยอดสดุ 

pearl เพริล์ ไขม่กุ 

peasant เพ๊สเสน๊ท ชาวชนบท 

pedal เพ๊ดัล้ ทีเ่หยยีบ 

pedigree เพ๊ดกิร ี สายพันธุ(์แท)้ 

pen เพ็น ปากกา,คอก
สตัว ์

pencil เพ๊นซิล่ ดนิสอ 

penetrate พิ๊นเิทรท เจาะทะล ุ

pension เพ๊นชัน่ บํานาญ 

people พี๊ เพิล่ ประชาชน 

pepper เพ๊พเพอ่ร ์ พรกิไทย 
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per เพอร ์ ตอ่ 

percieve เพอรซ์ี๊ฝ รับรู,้เขา้ใจ 

perfect เพ๊อรเ์ฟ็คท สมบรูณ,์ดเีลศิ 

perform เพอรฟ์อรม์ แสดง,การ
กระทํา 

perfume เพ๊อรฟ์มู น้ําหอม 

perhaps เพอรแ์ฮพส ์ บางท ี

peril เพ๊อรลิ หายนะ,อนัตราย 

period พี๊ เหรยีด สมัย,ชว่ง 

periphery เพอริ๊ เพอรี ่ รอบนอก,เสน้รอ
บวง 

perish เพ๊อริ๊ช ตาย,สญูสิน้ 

permanent เพ๊อรม์าเนน้ท ถาวร,ยนืยง 

permit เพ๊อรห์มทิ อนุญาต,ยอม 

persist เพอรซ์สิท ยนืกราน 

person เพ๊อรซ์ัน่ บคุคล 
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personality เพอรซ์นัแน๊ลทิี ่ บคุคลกิลักษณะ 

perspective เพอรส์เพค๊ถฝี ภาพสามมติ ิ

persuade เพอรซ์เูอด ชกัจงู,โนม้นา้ว 

pest เพสท แมลง 

pet เพ๊ท สตัวเ์ลีย้ง 

petition เพทิ๊ชัน่ ออ้นวอน,ฎกีา 

petroleum พโิทร๊เลีย่ม น้ํามันดบิ 

pharmacy ฟ๊ารม์าซ ี รา้นขายยา 

phase เฟส ระยะ 

phenomenon ฟีโน๊มน่ิอน ปรากฏการณ ์

philanthropy ฟิแลน๊โธรพี ่ ใจบญุ 

philosophy ฟิโลโ๊ซฟ่ี ปรัชญา 

phoenix ฟ๊ีหนกิซ ์ นกทีต่ายเป็น
เถา้ถา่นแลว้ฟ้ืน
ใหมไ่ด ้

phone โฟน โทรศพัท ์
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photograph โฟ๊โทกร๊าฟ รปูถา่ย 

phrase เฟรส วล,ีถอ้ยคํา 

physical ฟ๊ิสคิอล ในทางรา่งกาย,
ทางวัตถ ุ

pick พคิ หยบิ 

pickle พิ๊คเคิล้ ของดอง 

picnic พิ๊คนคิ ทานอาหาร
กลางแจง้ 

picture พิ๊คเจอ้ร ์ ภาพ 

piece พี๊ซ ชิน้,อนั 

pig พกิ หม ู

pile ไพล ์ เสาเข็ม 

pill พลิล ์ ยาเม็ด 

pillar พิ๊ลลา่ร ์ เสา,หลัก 

pillow พิ๊ลโลว่ หมอน 

pilot ไพ๊หลอต นักบนิ,นํารอ่ง 
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pink พิ๊งค สชีมพ ู

pioneer ไพโอเนยีร ์ ผูบ้กุเบกิ 

pipe ไพพ ทอ่ 

pirate ไพ๊เหรท โจรสลัด,ของ
เถือ่น 

pistol พิ๊สทอ่ล ปืนพก 

piston พิ๊สทั่น ลกูสบู 

pity พิ๊ที ่ สงสาร 

place เพลส สถานที ่

plain เพลน เรยีบ,งา่ยๆ
,ธรรมดา 

plan แพลน แผนการ
,แผนผัง 

plane เพลน เครือ่งบนิ,พืน้
ราบ 

planet แพลเ๊หน็ท ดาวเคราะห ์

plant แพลน๊ท ปลกู,สรา้ง,
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โรงงาน 

plate เพลท๊ แผน่โลหะ 

plateau แพลโท ทีร่าบสงู 

platform แพลท๊ฟอรม์ แทน่,ชานชลา 

play เพลย ์ เลน่ 

plaza พลา๊ซา่ ลาน,ตลาด 

please พลซี พอใจ,ไดโ้ปรด 

plenty เพลน๊ที ่ มากมาย
,สมบรูณ ์

plot พลอ๊ท แผน,อบุาย
,เคลา้โคลง 

plug พลั๊ก อดุ,เสยีบ 

plural พลูร๊อ่ล พหพูจน ์

plus พลัส บวก 

ply พลาย ชัน้ 

pneumatic นวิแม๊ถคิ เกีย่วกบัลม 
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neumonia นวิโมเ๊นยี ปอดอกัเสบ 

pocket พ๊อคเคท่ กระเป๋า 

podium โพ๊เดีย้ม แทน่,ฐาน 

poet โพ๊เอท๊ กว ี

poetry โพเอท๊รี ่ กลอน,โคลง 

point พ๊อยท ์ ชี,้จดุ,ประเด็น 

poison พ๊อยซัน่ ยาพษิ,วางยา
พษิ 

polar โพ๊ลา่ร ์ ขัว้ 

pole โพล ขัว้โลก
,ขัว้แมเ่หล็ก 

police โพลิ๊ซ ตํารวจ 

policy โพ๊ลซิ ี นโยบาย 

polish โพ๊ลชิ ขดัเงา 

polite โพไลท๊ สภุาพ 

political โพลทิิ๊คอ่ล การเมอืง 
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poll โพลล สํารวจความ
คดิเห็น 

pollution พอลลูช๊ัน่ มลภาวะเป็นพษิ 

poly- โพลี-่ หลากหลาย 

pool พลู บอ่น้ํา,การรวม
กําลังกนั 

poor พัวร ์ ยากจน,ขดัสน
,แย ่

popular พ๊อพพวิลา่ร ์ เป็นทีน่ยิมกนั
ทั่วไป 

pope โพ๊พ สนัตะปาปา 

pork พ๊อรค์ เนือ้หม ู

port ผอรท์ ทา่เรอื,เมอืงทา่,
ประตใูหญ ่

portion พ๊อรช์ัน่ สว่น,แบง่ 

portrait พ๊อรท์เถรท รปูคน 

pose โพส วางทา่,ตัง้
คําถาม 
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position โพซิ๊ชัน่ ตําแหน่ง,ทีม่ั่น 

positive โพ๊สถิฝี บวก,ในทางทีด่ ี

possess โพเซสส เป็นเจา้ของ 

possible พ๊อซซเิบิล้ เป็นไปได ้

post โพสท ประกาศ
,ไปรษณีย ์

post- โพสท- หลังจาก 

postpone โพสทโ์พน เลือ่นไป 

pot พ๊อท หมอ้ 

potato โพเท๊โต ้ มันฝร่ัง 

potential โพเทน๊เชีย่ล ศกัยภาพ 

pour พาว เท,ราด 

poverty พ๊อฝเฝอรท์ี ่ ความจน 

powder พ๊าวเดอ้ร ์ แป้ง,ฝุ่ น 

power พ๊าวเวอ่ร ์ กําลัง,แรง
,อํานาจ 
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practice แพร๊คทิ๊ซ ปฏบิัต,ิฝึกฝน 

practical แพร๊คทคิอ่ล ปฏบิัตไิดจ้รงิ 

praise เพรส สรรเสรญิ,ยกยอ 

pray เพรย ์ สวด,ภาวนา 

pre- พร-ี กอ่น,ลว่งหนา้ 

preach พรี๊ช เทศนา 

precede พรซีี๊ด มากอ่น,สําคญั
กวา่ 

precious พรเีชี๊ยส มคีา่ 

precise พรไีซส๊ แน่นอน
,เทีย่งตรง 

predict พรดีิ๊คท ทํานาย 

preface พรี๊ เฟซ คํานํา 

prefer พรเีฟอร ์ ชอบมากกวา่ 

prefix พรฟ๊ิีก คําเตมิหนา้ 

pregnant เพร๊กแน๊นท ตัง้ทอ้ง 
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prejudice พรี๊ จัดดซิ อคต ิ

premature พรเีมเจอ้ร ์ กอ่นกําหนด 

premier พรี๊ เหมีย่ร ์ สงูสดุ,ทีห่นึง่ 

premium พรี๊ เมีย่ม พเิศษ 

prepare พรแีพร ์ ตระเตรยีม 

prescribe เพรสไครบ์ กําหนด,แนะนํา 

present เพร๊สเซน่ท ปัจจบุัน
,ของขวญั 

present พรเีซน๊ท นําเสนอ 

preserve พรเีซิ๊รฝ์ เก็บรักษา 

president เพร๊สซเิดน้ท ประธานาธบิดี
,ประธาน 

press เพรส กด,สือ่
(หนังสอืพมิพ)์ 

prestige เพรสถี๊จ ศกัดิศ์ร,ีชือ่เสยีง 

presume พรซีมู สนันษิฐาน 
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pretend พรเีท็นด ์ เสแสรง้ 

pretty พริ๊ทที ่ สวย,เก ๋

prevent พรเีฝ๊นท ป้องกนั 

preview พรี๊ ฝิว ดกูอ่น 

previous พรี๊ เฝ๊ียส กอ่น,แตก่อ่น 

prey เพรย ์ เหยือ่ 

price ไพร๊ซ ์ ราคา 

pride ไพรด ์ ภมูใิจ 

priest พรซีท พระ 

primal ไพร๊มอ่ล แตแ่รก 

prime ไพรม์ สําคญั 

primary ไพร๊มารี ่ ปฐม 

primitive พรี๊มถิฝี เกา่แก,่พน้สมัย 

prince พริ๊นซ ์ เจา้ชาย 
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principal พริ๊นซพิอ่ล ครใูหญ ่

principle พริ๊นซเิพิล่ หลัก,กฎ 

print พริ๊นท พมิพ ์

prior ไพร๊เออ่ร กอ่น 

prison พริ๊ซัน่ คกุ 

private ไพร๊เฝท สว่นตวั 

privilege พริ๊ ฝิเหลจ สทิธพิเิศษ 

prize ไพร๊ซ ์ รางวลั 

pro- โพร- ชอบ,สนับสนุน 

probation โพร๊เบชัน่ ทัณฐบ์น 

probe โพร๊บ สอบสวน 

problem โพร๊เบลม่ ปัญหา 

proceed โพรซี๊ด เนือ่งมา,ตอ่ไป 

procedure โพซิ๊เดอร ์ การปฏบิตั ิ
,พฤตกิารณ ์
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process โพร๊เซสส กระบวนการ 

proclaim โพรเคลม ป่าวประกาศ 

procure โพรเคยีว จัดหา,หาได ้

produce โพรดิ๊วซ ผลติ 

product โพร๊ดัคท ผลติภณัฑ ์

productive โพรดั๊คถฝี เกดิผล 

professor โพรเฟ๊สเซอ่ร ์ ศาสตราจารย ์

professional โปร
เฟ๊สชัน่น่อล 

มอือาชพี,โดย
อาชพี 

profile โพร๊ไฟล ์ ประวตัยิอ่ๆ 

profit โพร๊ฝิต กําไร 

profound โพรฟาวนด ์ ลกึซึง้ 

program โพร๊แกรม รายการ 

progress โพร๊เกรสส กา้วหนา้ 

prohibit โพรฮิ๊บทิ หา้ม,ขอ้หา้ม 
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project โพร๊เจ็คท โครงการ 

prolong โพรลอง ยดื,ตอ่ 

promote โพรโหมท สง่เสรมิ,เลือ่น
ขัน้ 

prompt พร๊อมท โดยทันท ี

pronounce โพรเน๊าซ ออกเสยีง 

proof พรู๊พ พสิจูน,์ทน 

proper พร๊อพเพอ่ร ์ เหมาะสม 

property พร๊อพเพอรท์ี ่ ทรัพยส์มบัต ิ

proportion พร๊อพพอชัน่ สดัสว่น 

propose โพรโพ๊ส เสนอ 

prosecute พร๊อซคิิว้ ดําเนนิการ 

prospect พร๊อสเพ็คท ภายหนา้,
ความหวังใน
ภายหนา้ 

prosper พร๊อสเพอ่ร ์ เจรญิ,รุง่เรอืง 
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prostitute พร๊อซซทิิว้ท โสเภณี 

protect โพรเทค๊ท ป้องกนั 

protest โพร๊เทสท คัดคา้น 

prototype โพร๊โทไ่ท๊พ ตน้แบบ
,แบบเดมิ 

prove พรู๊ฝ พสิจูน ์

provide โพรไฝด จัดหาให,้จัดให ้

province โพร๊ฝ้ินซ จังหวัด 

provoke โพรโฝ้ค กระตุน้,ยั่ว 

proxy พร๊อกซี ่ ตัวแทน 

pseudo- ซโูด- ปลอม 

psycho- ไซโค- จติ 

publish พลั๊บลชิ ประกาศ,พมิพ์
ออกจําหน่าย 

public พลั๊บลคิ สาธารณะ 

pull พลูล ลาก,ดงึ 
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pulley พู๊ลเลย่ ์ ลกูรอก 

pulse พ๊ัลส ์ ชพีจร,เตน้ 

pump พ๊ัมพ สบู,เครือ่งสบู 

pumpkin พ๊ัมคิน้ ฟักทอง 

punch พ๊ันช เจาะ,ตอ่ย 

punctual พ๊ังชว่ล ตรงเวลา 

punish พันนิ๊ช ลงโทษ 

pupil พิ๊วพิล่ นักเรยีน 

puppy พ๊ัพพี ่ ลกูหมา 

puppet พ๊ัพเผ็ท หุน่กระบอก 

purchase เพ๊อรเ์ชส ซือ้ 

pure เพยีวร ์ บรสิทุธิ ์

purple เพ๊อรเ์พิล่ สมีว่ง 

purpose เพ๊อรโ์พส ความประสงค ์
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pursue เพอรซ์ ู ไลต่าม,ตดิตาม 

push พชุ ผลัก 

put พทุ ใส,่วาง 

puzzle พ๊ัซเซิล่ ปรศินา 

quake เควค้ สัน่,ไหว 

qualify ควอ๊ลฟิาย มคีณุสมบัต ิ

qualification ควอลฟิิเคช๊ัน่ คณุสมบตั ิ

quality ควอ๊ลทิี ่ คณุภาพ 

quantity ควอ๊นททิี ่ ปรมิาณ 

quarrel ควอ๊เร็ล ทะเลาะ 

quarter ควอ๊รเ์ทอ่ร หนึง่ในสี ่

queen ควนี ราชนิ ี

queer เควยีร ์ ประหลาด,พลิกึ 

question เควส๊ชัน่ คําถาม,สงสยั 
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quick ควคิ เร็ว,ไว 

quiet ไควเ๊อท้ เงยีบ 

quit ควทิ เลกิ 

quite ไคว ๊ ทเีดยีว,แท ้ๆ  

quota โควท๊า่ โควตา้ 

quote โควท อา้ง 

rabbit แร๊บบทิ กระตา่ย 

race เรซ้ เชือ้ชาต,ิสผีวิ 

radial เรเดีย้ล รัศม ี

radiate เร๊ดเิอท แผ(่รังส)ี 

radio เร๊ดโิอ วทิย ุ

radius เรเดี๊ยส รัศมขีองวงกลม 

rag แร๊ก ผา้ขีร้ ิว้ 

rage เรจ้ โหมกระหน่ํา
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,เดอืดดาล 

raid เรด จูโ่จม 

rail เรล รางรถไฟ 

rain เรน ฝน 

raise เรส้ ยก,ระดม 

rally แร๊ลลี ่ ชมุนุม 

rampage แร๊มเผจ ดดุา่,เกรีย้ว
กราด 

range เร๊นจ ระยะ,ขอบเขต 

rank แร๊งค ชัน้,ยศ 

ransom แร๊นซัม่ ไถ,่คา่ไถ ่

rape เรพ้ ขม่ขนื 

rapid เร๊ผดิ รวดเร็ว 

rare แรร ์ หายาก,บาง 

rat แร๊ท หนู 
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rate เหรท อตัรา,ตคีา่ 

rather ร๊าเธอ่ร ์ มากกวา่ 

ratio เรโช อตัราสว่น 

rational เร๊ชัน่น่ัล ความมเีหตผุล 

raw รอว ์ ดบิ 

ray เรย ์ ลําแสง 

razor เร๊เซอ่ร ์ มดีโกน 

re- ร-ี ทําใหมอ่กีครัง้ 

reach รี๊ช เอือ้มถงึ,บรรล ุ

react รแีอค๊ ตอบโต ้

read รี๊ด อา่น 

ready เร๊ดี ้ พรอ้ม 

real เรยีล จรงิ 

realm เรลม์ ขอบเขต 
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rear เรยีร ์ ขา้งหลัง 

reason รี๊ซัน่ เหตผุล 

rebate รี๊ เบท สว่นลด 

rebel เร๊เบล่ กบฏ,ขดัขนื 

rebound รบีาวนด ์ เดง้ขึน้อกีครัง้ 

recall รคีอลล เรยีกกลับ,รําลกึ 

receive รซีี๊ฝ รับ 

recent รี๊ เซน่ท เร็วๆนี ้

recession รเีซส๊ชัน่ ถดถอย 

recognize เร๊คคอกไน๊ซ ์ จําได,้สํานกึ 

recommend เร็คคอมเม็นด ์ แนะนํา 

reconcile เร๊คคอนไซล ์ กลับคนืดกีนั
,ปรองดอง 

record เร๊คขอรด์ บันทกึ,สถติ ิ

recover รคีั๊ฝเฝ่อร ์ ฟ้ืนคนื 
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recruit รคีรู๊ท เกณฑ,์รับคน
ใหม ่

rectangle เร๊คแทงเกิล้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

red เรด้ แดง 

redeem รดีมี กูค้นื 

reduce รดี ิ๊ว ลดลง 

redundant รดีั๊นแดนท เหลอืเฟือ 

refer รเีฟอร ์ อา้งองิ 

refill รฟิีลล เตมิใหม ่

refine รไีฟน ์ กลั่น 

reflect รเีฟล็คท สะทอ้น 

reform รฟีอรม์ ปฏริปู 

refresh รเีฟรช ทําใหส้ดชืน่อกี
ครัง้ 

refrigerate รฟีริ๊กเกอเหรท ทําใหเ้ย็น 

refugee เรฟิวจ ี ผูล้ีภ้ยั 
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refund รฟัีนด คนืเงนิให ้

refuse รฟ๊ิีวส ปฏเิสธ 

regain รเีกน กูค้นืมา 

regard รกีารด์ เอาใจใส,่นับถอื 

regime รจีมี ระบอบการ
ปกครอง 

region รเีจีย่น ขอบเขต,แถบๆ 

register รจีิ๊สเตอร ์ ลงทะเบยีน 

regret รเีกร๊ท เสยีใจ 

regular เร๊กกลูา่ร ์ ปรกต,ิประจํา 

reinforce รอีนิฟอรซ์ เสรมิกําลัง 

reject รเีจ๊คท ปฏเิสธ 

rejoice รจี๊อยซ ยนิด,ีรืน่เรงิ 

relate รเีหลท เกีย่วขอ้ง 

relative รเีลถฝี ญาต ิ
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relax รแีหลก๊ ผอ่นคลาย 

relay รเีลย ์ ถา่ยทอด 

release รลีี๊ส ปลอ่ย,ปลด 

relevant เร๊ลเลแฝ๊นท สมัพันธก์นั 

relieve รลีี๊ฝ ปลดเปลือ้ง
,บรรเทา 

religion รลี ิ๊ เจีย้น ศาสนา 

relocate รโีลเ๊ขท ยา้ยทีอ่ยูใ่หม ่

reluctant รลิั๊คแทนท ์ อกึอกั,ละลา้
ละลัง 

rely รลีาย ไวใ้จ,เชือ่มั่น 

reliable รลีายเอเบิล้ ไวใ้จได,้เชือ่ใจ 

remain รเีมน ยังคง 

remark รมีา๊รค์ สงัเกตเุห็น
,กลา่ว 

remember รเีมม๊เบอ่ร ์ จําได ้
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remind รไีมนด ์ เตอืน,ทําใหน้กึ
ถงึ 

remote รโีหมท หา่งไกล 

remove รมีูฝ๊ เอาออกไป,ยา้ย
ออกไป 

render เร็นเดอ้ร ์ คนืให ้

renovate เร๊นโนเฝท ทําขึน้ใหม ่

rent เร๊นท เชา่ 

repair รแีพร ์ ซอ่ม 

repay รเีพย ์ ชาํระ,ตอบแทน 

repeat รพีี๊ท ทําซํ้า 

replace รเีพลส ไปแทนที ่

reply รพีลาย ตอบ 

report รผีอรท์ รายงาน 

represent รเีพรสเซน่ท แทน,เป็นผูแ้ทน 

reptile เร็พไทล ์ สตัวเ์ลือ้ยคลาน 
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republic รพีลับลคิ สาธารณรัฐ 

request รเีควส ขอรอ้ง,ตอ้งการ 

require รไีควร ์ ตอ้งการ 

rescue เร๊สคิว้ ชว่ยเหลอื 

research รเีซริช์ วจัิย,คน้ควา้ 

resemble รเีซม๊เบิล้ เหมอืน
,คลา้ยคลงึ 

resent รเีซน๊ท ขุน่เคอืง 

reserve รเีซริฝ์ สงวน,อนุรักษ์ 

residence เร๊สซเิดน้ท ทีอ่ยูอ่าศยั 

residue เร๊สซดิวิ สว่นทีเ่หลอื 

resign รไีซน ์ ลาออก 

resist รซี ิ๊สท ตอ่ตา้น 

resolve รโีซล๊ฝ ละลาย,กระจาย 

resort รสีอรท์ อาศยั,เมอืงตาก
อากาศ 
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resource รซีอ๊ซ ทรัพยากร 

respect เรสเพ๊คท นับถอื 

respire เรสไพร ์ หายใจ 

respond เรสพอนด ์ ตอบสนอง 

rest เรสท พัก,สงบ,ที่
เหลอื 

restaurant เรซเทอรอง ภตัราคาร 

restore เรสโทร ์ ฟ้ืนคนื 

restrict เรส้ทรคิท จํากดั 

result รซีัล้ท ผล,เป็นผล 

resume รซีมู กลับมาใหม ่

resume เรซเูม ่ ประวตัยิอ่ 

retail รเีทล ขายปลกี 

retain รเีทน เก็บ,สงวน 

retaliate รแีทล๊ลเิหลท แกเ้ผ็ด,ตอบโต ้
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retire รไีทร ์ เกษียณ 

retouch รทีัช ตกแตง่ภาพ 

retreat รทีรี๊ท ถอย,ลา่ถอย 

retrieve รทีรี๊ฝ ไดก้ลับคนืมา 

retro- เร๊โทร- ยอ้นหลัง 

retrospect เร๊โทรสเพ็คท ระลกึถงึ
ความหลัง 

return รเีทริน์ กลับ,ยอ้น 

reveal รฝีีล แสดงออกมา,
เผยใหเ้ห็น 

revenge รเีฝ้นจ ความพยาบาท 

revenue เร๊ฝเฝนวิ รายได,้ภาษี 

revere รเีฝียร ์ เคารพนับถอื 

reverse รเีฝิรส์ กลับดา้น 

review รฝิีล พจิารณา,ตรวจ 

revise รไีฝ้ส แกไ้ข 
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revoke รโีฝ้ค ถอน,ลบลา้ง 

revolve รโีฝ้ลฝ หมนุ 

revolution เร๊ฝโฝลชูัน่ ปฏวิัต ิ

reward รวีอรด์ รางวลั 

rewind รไีวนด ์ (หมนุ)กลับ 

rhythm รธิ ึม่ จังหวะดนตร ี

rib รบิ ซโีครง 

rice ไร๊ซ ์ ขา้วสาร 

rich ริ๊ช รวย,เต็มไปดว้ย 

riddle ริ๊ดเดิล้ ปรศินา 

ride ไรด ์ ขี ่

ridiculous รดิ ิ๊คควิลสั น่าหัวเราะเยาะ 

rifle ไร๊เฟ่ิล ปืนยาว 

right ไร๊ท ถกู,ขวา,สทิธ ิ



199 
 

rigid ริ๊จดิ แข็ง,เกร็ง 

ring รงิ วง,แหวน,สัน่
กระดิง่ 

riot ไรออ๊ท จราจล 

rise ไร๊ส ขึน้ 

risk ริ๊ซค เสีย่ง 

rival ไร๊ฝ่อล คูแ่ขง่ 

river ริ๊ เฝ่อร ์ แมน้ํ่า 

road โรด้ ถนน,ทาง,วถิ ี

roam โรม ทอ่งเทีย่วไป 

roar โร แผดเสยีง 

rob ร๊อบ ขโมย 

robot โรบอ๊ท หุน่ยนต ์

rock ร๊อค หนิ,เขยา่ 

rocket ร๊อคเคต๊ จรวด 
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role โรล บทบาท 

roll โรลล กลิง้ 

romance โรแมน๊ซ ์ โรแมนตกิ 

roof รู๊ฟ หลังคา 

room รมู หอ้ง,ทีว่า่ง 

root รู๊ท ราก 

rope โร๊พ เชอืก 

rose โรส ดอกกหุลาบ 

rot ร๊อท เน่า 

rotate โร๊เถท หมนุ 

rough ร๊ัฟ หยาบ 

round ราวนด รอบ,กลม 

route รู๊ท เสน้ทาง 

routine รทูนี เป็นประจํา 
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row โรว ์ แถว,พาย 

royal ร๊อยลั เกีย่วกบักษัตรยิ ์

rubber ร๊ับเบอ่ร ์ ยาง 

ruby รู๊บี ้ ทับทมิ 

rude รู๊ด หยาบคาย 

ruin รอูนิ ปรักหกัพัง
,หายนะ 

rule รลู กฎ 

rumor รู๊เมอ่ร ์ ขา่วลอื 

run รัน วิง่,ดําเนนิการ 

rural รู๊รอ่ล ทอ้งถิน่ 

rush รัช รบีเรง่ 

rust รัสท สนมิ 

ruthless รธูเลสส อํามหติ 
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sack แซค๊ กระสอบ,ไลอ่อก 

sacrifice แซค๊รไิฟซ ์ บชูายัญ 

sad แซด้ เสยีใจ,เศรา้ 

safari ซาฟ๊าร ี การเทีย่วยงิสตัว ์

safe เซฟ ปลอดภยั 

sag แซก๊ หยอ่น,ยาน 

sail เซล ลอ่งเรอื 

saint เซน๊ท นักบญุ 

sake เซค้ ประโยชน ์

salary ซา๊รารี ่ เงนิเดอืน 

sale เซล ขาย,ลดราคา 

salt ซอ้ลท ์ เกลอื,เค็ม 

salute ซลัหลทู สรรเสรญิ,คํานับ 

salvage แซล๊เหวจ กู(้เรอื),
ชว่ยเหลอื 
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same เซม เหมอืนกนั
,เดยีวกนั 

sample แซม๊เพิล่ ตัวอยา่ง 

sanction แซง๊ชัน่ การลงโทษ,ควํา่
บาท 

sand แซนด ์ ทราย 

sane เซน สตดิ ี

sanitary แซน๊นทิารี ่ ถกูหลักอนามัย 

satellite แซท๊เทลไลท้ ดาวเทยีม 

satisfy แซท๊ทซิไฟ พอใจ 

saturate แซท๊ทวิเหรท อิม่ตวั 

sauce ซอ๊ซ เครือ่งปรงุรส 

sausage ซอ๊สเซจ ไสก้รอก 

savage แซเหวจ โหดรา้ย,รนุแรง 

save เซฝ ชว่ย(ชวีติ),
ประหยัด,ออม 
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saw ซอว ์ เลือ่ย 

say เซย ์ พดู,บอก 

scale สเคล มาตราสว่น 

scandal สแคน๊ดอ่ล อือ้ฉาว 

scarce สแครซ์ ขาดแคลน 

scare สแคร ์ ตกใจกลวั 

scene ซนี ฉาก,สถานที่
เกดิเหต ุ

schedule สเคด๊ดลู ตาราง
,กําหนดการ 

sheme เชม แผนการ 

scholar สคอลา่ร ์ ทนุการศกึษา,
นักเรยีนทนุ 

school สคลู โรงเรยีน 

science ไซแ๊อน้ซ วทิยาศาสตร ์

scold สโคลด ์ ด,ุดา่ 
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scope สโคพ ขอบเขต 

score สคอร ์ คะแนน 

scorpion สคอ๊รเ์พีย่น แมงป่อง 

scout สเคา๊ท ลกูเสอื,ทหาร
พราน 

scramble สแคร๊มเบิล้ ตะกาย 

scratch สแครทช ขดี,ขว่น 

scream สครมี กรดีรอ้ง 

screen สครนี ฉาก,บัง,กรอง
,รอ่น 

screw สครวู ์ ตะปเูกยีว
,กวดขัน 

script สครพิท ์ บท 

sea ซ ี ทะเล 

seal ซลี ผนกึ,ปิด,ตรา
ประทับ 

search เซริช์ คน้,หา 
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season ซี๊ซัน่ ฤด,ูปรงุรส 

second เซค๊คัน่ ทีส่อง,วนิาท ี

secret ซี๊ เขร็ท ความลับ 

secretary เซค๊เคร็ททารี ่ เลขานุการ 

section เซค๊ชัน่ สว่น,ตอน 

sector เซค๊เทอ่ร ์ ภาคสว่น 

secure เซค๊เคยีวร ์ ปลอดภยั,มั่นคง 

see ซ ี มอง,เห็น 

seed ซดี เมล็ดพันธุ ์

seek ซี๊ค คน้หา 

seem ซมี ดรูาวกบั,
เหมอืนกบัวา่ 

segment เซก๊เมน้ท สว่น(ทีเ่กดิจาก
การแบง่) 

seize ซี๊ซ จับ,ยดึ 

seldom เซล๊ดัม้ นานครัง้ 
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select ซเิล็คท เลอืกสรร 

self เซลฟ์ ตนเอง 

self- เซลฟ์- ดว้ยตนเอง
,ตนเอง 

sell เซลล ์ ขาย 

semester ซเีมส๊เทอ่ร ์ ภาคเรยีน 

semi- เซม-ิ กึง่ 

senate ซเีหนท วฒุสิภา 

send เซน็ด สง่ 

senior ซี๊ เหนีย่ อาวโุส,แกก่วา่ 

sense เซน้ส ความรูส้กึ,มี
เหตผุล 

sentence เซน๊เทน้ซ ประโยค,คํา
พพิากษา 

sentiment เซน๊ทเิม็นท ความรูส้กึ 

separate เซพ๊าเหรท แยก 
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septic เซพ๊ทคิ มเีชือ้โรค 

sequence ซเีควน้ซ ลําดับ(ของ
เหตกุารณ)์ 

series ซี๊รี ่ ลําดับ,ชดุ 

serious ซี๊ เรี๊ ยส เอาจรงิเอาจัง
,ขงึขงั 

serve เซริฝ์ บรกิาร,รับใช ้

service เซอ๊รฝิ์ซ บรกิาร,รับ
ราชการ 

session เซซ๊ชัน่ การประชมุ 

set เซท็ ตัง้,กอ่,วาง 

settle เซท็เทิล่ เขา้ที,่ตัง้ถิน่ฐาน 

seven เซเฝ่น เจ็ด 

several เซฝ๊เฝอรัล หลายครัง้,หลาย
คน,นานา 

severe ซเีฝีย รนุแรง 

sex เซก็ซ เพศ 
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shade เฉด รม่,เงา 

shaft ชารฟ์ท เพลา 

shake เชค้ สัน่,เขยา่ 

shall แชลล ์ จะ 

shallow แชลโลว่ ตืน้ 

shame เชม น่าอาย,อดส ู

shape เชพ รปูรา่ง 

share แชร ์ แบง่,สว่นแบง่
,หุน้ 

shark ชา๊รค์ ฉลาม 

sharp ชารพ์ คม,ชดั 

shave เชฝ โกน 

shelf เชล๊ฟ ชัน้(วางของ) 

shell เชลล ์ หอยเชลล์
,เปลอืก 

shelter เชล๊เทอ่ร ์ ทีกํ่าบัง 
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sheriff เชอ๊รฟิฟ์ นายอําเภอ 

shield ชลีด โล,่กระบงั
,เกราะ 

shift ชฟิท ์ เคลือ่น,ยา้ย,กะ
,เวร 

shine ไชน ์ สอ่งแสง 

,-ship ,-ชพิ ความ,ความเป็น 

ship ชพิ เรอื 

shirt เช ิ๊รท์ เสือ้เช ิ๊ต 

shiver ชฝีเฝ่อร ์ สัน่,หนาวสัน่ 

shock ชอ๊ค ตกใจ,สะดุง้ 

shoe ช ู รองเทา้ 

shoot ชูท๊ ยงิ,ถา่ย(ภาพ) 

shop ชอ๊พ รา้นคา้,โรงงาน 

shore ชอร ์ ชายทะเล 

short ชอ๊รท์ สัน้,(ทาง)ลัด,
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ขาดแคลน 

shoulder โชล๊เดอ้ร ์ ไหล ่

shout เชา๊ท ตะโกน 

show โชว ์ แสดง 

shower เชา๊เวอ่ร ์ โปรยปราย 

shrimp ชิ๊มพ ์ กุง้ 

shrink ชิ๊งค หด 

shuffle ชั๊ฟเฟ่ิล สบัเปลีย่น 

shut ชั๊ท ปิด 

shuttle ชั๊ทเทิล่ กระสวย 

shy ชาย ขีอ้าย 

sick ซิ๊ค ป่วย 

side ไซด ์ ดา้น,ขา้ง,ฝ่าย 

siege ซี๊จ ลอ้ม 
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sight ไซท๊ เห็น 

sign ซายน เครือ่งหมาย,
อาการ,เซน็ชือ่ 

significant ซกินี๊ ฟิแคน่ท สําคญั 

silent ไซเ๊ลน่ท เงยีบ 

silk ซิล้ค ไหม 

silly ซิ๊ลลี ่ โง ่

silver ซิ๊ลเฝ่อร โลหะเงนิ 

similar ซิ๊มลิา่ร ์ เหมอืนกนั 

simple ซิ๊มเพิล่ งา่ย,เรยีบ 

simulate ซิ๊มเูหลท จําลอง 

sin ซนิ บาป 

since ซิ๊นซ ตัง้แต ่

sincere ซนิเซยีร ์ จรงิใจ 

sing ซงิ รอ้งเพลง 
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single ซิ๊งเกิล้ เดีย่ว,โสด 

sink ซิ๊งค จม 

sir เซอ่ร ์ ทา่น 

siren ไซเ๊รน่ หวดู 

sirup ไซห๊รัพ น้ําเชือ่ม 

sister ซิ๊สเทอ่ร ์ นอ้งสาว,พีส่าว
,แมช่ ี

sit ซทิ น่ัง 

site ไซท๊ ทีต่ัง้,ทําเล 

situation ซิ๊ทเูอชัน่ สถานการณ ์

six ซกิซ ์ หก 

size ไซซ๊ ขนาด 

skeleton สเคเ๊ลทั่น โครงกระดกู 

sketch สเคท๊ช รา่ง 

skill สกลิล ความชาํนาย 
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skin สกนิ ผวิหนัง 

skip สคพิ ขา้ม 

skirt สเคิ๊รท์ กระโปรง,ขอบ 

skull สคั๊ลล กระโหลกศรีษะ 

sky สกาย ทอ้งฟ้า 

slash สแหลช๊ เฉือน,ตัด 

slate สเลท๊ กระดานชนวน 

slave สเลฝ๊ ทาส 

sleep สลี๊พ หลับ 

slender สเล็นเดอ้ร ออ้นแอน้ 

slice สไล๊ซ แล,่เฉือน 

slide สไล๊ด เลือ่น,ไถล 

slim สลมิ ผอม,บาง 

slip สลิ๊พ ลืน่,ไหล 
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slogan สโลแ๊กน้ สโลแกน 

slope สโลพ๊ เอยีง,ลาด 

slow สโลว ์ ชา้ 

slum สลัม สลัม 

slump สลั๊มพ (ราคา)ตกตํา่ 

small สมอลล ์ เล็ก 

smart สมารท์ โก,้ฉลาด 

smash สแม๊ช ชน,พัง,แหลก 

smell สเมลล ์ กลิน่ 

smile สไมล ์ ยิม้ 

smoke สโม๊ค ควัน,สบูบหุรี ่

smooth สมูธ๊ ราบเรยีบ 

smuggle สมั๊กเกิล้ ลักลอบหนภีาษี 

snack สแน๊ค อาหารวา่ง 
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snail สเนล ทาก 

snake สเน๊ค ง,ูทรยศ 

snow สโนว ์ หมิะ 

so โซ ดังนัน้ 

so + adj.  ,-จรงิๆ 

 เชน่ so good ดจีรงิๆ 

soap โซพ้ สบู ่

society โซไซท๊ี ่ สงัคม 

socialism โซเ๊ชีย่ลซิ ึม่ ลัทธสิงัคมนยิม 

sock ซอ๊ค ถงุเทา้ 

soft ซอ๊ฟท ออ่น,นุ่ม 

soil ซอยล ์ ดนิ,มลทนิ 

solar โซล๊า่ร ์ ดวงอาทติย์
,ดเีซล 

soldier โซล๊เจอ้ร ์ ทหารบก 
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sole โซล โดเดีย่ว,คน
เดยีว 

solenoid โซล๊นิอยล ์ ขดลวด
แมเ่หล็กไฟฟ้า 

solid โซห๊ลดิ ของแข็ง 

solo โซโ๊ล ่ เดีย่ว 

solve โซล๊ฝ แกปั้ญหา 

solution โซลูช๊ัน่ ทางออก,วธิี
แกปั้ญหา 

some ซมั บาง(คน,อนั,ชิน้
..) 

son ซนั ลกูชาย 

sonic โซห๊นคิ เกีย่วกบัเสยีง 

soon ซนู เร็วๆนี ้

sorrow ซอ๊โรว่ เสยีใจ,เศรา้ 

sorry ซอ๊รี ่ เสยีใจ 

sort ซอ๊รท์ ชนดิ 



218 
 

SOS เอสโอเอส สญัญาณขอ
ความชว่ยเหลอื 

soul โซล วญิญาณ 

sound ซาวนด์ เสยีง(ทีไ่มใ่ช่

เสยีงพดู) 

voice วอ๊ยซ ์ เสยีงพดู 

soup ซพุ น้ําแกง 

sour ซาวร ์ เปรีย้ว,บดู 

source ซอ๊รซ์ แหลง่,ทีม่า 

south เซา๊ธ ทศิใต ้

souvenir ซฝีูเหนีย่ ของทีร่ะลกึ 

sovereign โซเ๊ฝอรร์ิน้จ ยิง่ใหญ ่

space สเพ๊ซ อวกาศ,ทีว่า่ง
,เนือ้ที ่

span สแพน ระยะ,ชว่ง 

spare สแพร ์ สํารอง,วา่ง 
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spark สพ๊ารค์ ประกายไฟ 

speak สพี๊ค พดู 

special สเพ๊เชีย่ล พเิศษ 

specific สเพ๊ซิ๊ฟิค โดยเฉพาะ
,เจาะจง 

speculate สเพ๊คควิเหลท เก็งกําไร 

speech สพชี คําปราศยั 

speed สพี๊ด ความเร็ว,เรง่ 

spell สเพลล สะกด(คํา),คํา
สาป 

spend สเพ็นด ใช(้เวลา,เงนิ) 

sphere สเฟียร ์ ลกูกลม 

spice สไพ๊ซ เผ็ด,เผ็ดรอ้น 

spider สไพ๊เดอ้ร ์ แมงมมุ 

spill สพลิล หก,ลน้,สาด 

spin สพนิ ป่ัน,หมนุ 
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spiral สไพ๊รอ่ล ขดเป็นวง 

spirit สพหีรทิ วญิญาณ,จติใจ 

split สพลิ๊ท ผา่ออก,แยก
ออก 

spoil สพอยล ์ ทําใหเ้สยี,ทําให ้
เสยีคน 

sponsor สพ๊อนเซอ่ร ์ ผูส้นับสนุน 

spontaneous สพอนเทเ๊นยีซ โดยทันท,ี
เป็นไปเอง 

spoon สพนู ชอ้น 

sport สพอรท์ กฬีา,กลา้ได ้
กลา้เสยี 

spot สพอท จดุ,ที ่

spouse สเพ๊าส คูส่มรส 

spray สเพรย ์ ฉีด(เป็นฝอย) 

spread สเพร๊ด กระจาย,แผ ่

spring สพรงิ เดง้,ขดลวด,ฤดู
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ใบไมผ้ล ิ

spy สพาย สายลับ,สอด
แนม 

square สแควร ์ สีเ่หลยีมจตรัุส,
พืน้ทีส่ ีเ่หลยีม 

squeeze สควี๊ซ บบี,คัน้ 

stable สเทเ๊บิล้ มั่นคง 

staff สทัฟฟ พนักงาน,คนที่
ทํางานรว่มกนั 

stage สเทจ๊ เวท,ีขัน้,ตอน 

stain สเทน รอยดา่ง,รอย
เป้ือน 

stair สแทร ์ บันได 

stake สเทค๊ สว่นไดส้ว่นเสยี,
ผลประโยชนท์ี่
จะไดรั้บ 

stamp สแทมพ ์ ประทับตรา
,สแตมป์ 
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stand สแทนด ์ ยนื,ตัง้,คงอยู ่

standard สแท๊นดารด์ มาตราฐาน 

star สทาร ์ ดาว 

starch สท๊ารช์ แป้ง 

stare สแทร ์ จอ้งมอง 

start สท๊ารท์ เริม่ตน้ 

starve สท๊ารฝ์ อดอาหาร 

state สเทท รัฐ,ภาวะ,สภาพ 

statement สเททเมน้ท แถลงการณ ์

statics สแทถคิส ์ สถติย ์

station สเทชัน่ สถาน ี

stationery สเทช๊ัน่เนอรี ่ เครือ่งเขยีน 

statistics สเทที๊ซถคิส ์ สถติ ิ

statue สแท๊ทิว้ รปูปัน้ 
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status สเทท๊ัซ สถานะ 

stay สเทย ์ พัก 

stead สเทด้ แทน 

steady สเทด๊ี ้ คงตัว,สมํา่เสมอ 

steal สทลี ขโมย 

steam สทมี ไอน้ํา 

steel สทลี เหล็กกลา้ 

steer สเทยีร ์ คัดทา้ย,เลีย้ว,
จับพวงมาลัย 

stem สเท็ม ตน้,ตระกลู 

step สเท็พ กา้ว,ขัน้ 

step- สเท็พ- ,-เลีย้ง 

sterile สเทอไรล ์ ปราศจากเชือ้ 

stick สทิ๊ค กิง่ไม,้ตดิ,แน่น 

stigma สทิ๊กมา่ ตราบาป 
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still สทลิล นิง่,ยังคง 

stimulate สทิ๊มเูหลท กระตุน้ 

sting สทงิ เหล็กใน,ตอ่ย 

stir สเทอร ์ กวน,ขยับ 

stock สท๊อค สนิคา้คงคลัง
,สะสม 

stomach สโทม๊ัช ทอ้ง 

stone สโทน หนิ 

stop สท๊อพ หยดุ,เลกิ 

store สโทร ์ รา้น,สะสม,เก็บ 

storage สโทเ๊หรจ โกดัง,การเก็บ
รักษา 

storey สโทร๊ี ่ ชัน้(ของตกึ) 

storm สทอรม์ พาย ุ

story สท๊อรี ่ เรือ่งราว 

stove สโทฝ๊ เตา 
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straight สเทร๊ท ตรง,ทางตรง
,ตรงไปตรงมา 

strain สเทรน ดงึ,ตงึเครยีด 

strand สแทรนด เกยตืน้ 

strange สเทร๊งจ แปลก
,ประหลาด 

streak สทรี๊ค แนว,เสน้ 

stream สทรมี ลําธาร
,กระแสน้ํา 

street สทรที ถนน(ในเมอืง) 

stress สเทรสส ย้ํา,ความเคน้ 

stretch สเทร๊ทช ขงึ,ดงึ 

strict สทรคิท เขม้งวด,กวดขัน 

strike สไทร๊ค ต,ีตอ่ย,โจมต ี

string สทรงิ ดา้ย,เสน้,สาย 

strong สทรอง แข็งแรง,แรง 
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structure สทร๊ัคเจอ่ร โครงสรา้ง 

struggle สทร๊ักเกิล้ ดิน้รน 

study สทดีดี ้ เรยีน,ศกึษา 

stuff สทั๊ฟฟ วัตถ,ุสิง่ของ 

stupid สทิ๊วผดิ โง,่เซอ่ 

sturdy สเทอ๊รด์ี ้ ถาวร,ทนทาน 

style สไทล ์ แบบ,แนว 

sub- ซบั- ใต,้ยอ่ย,ดอ้ย,
ชว่ง 

subject ซั๊บเจ็คท เรือ่ง,วชิา,ขึน้อยู่
กบั 

submarine ซั๊บมารนี เรอืดําน้ํา 

submerge ซบัเมริจ์ จมน้ํา,แชน้ํ่า 

submit ซบัมทิ เสนอ,ยอม 

subordinate ซบับอ๊รด์เิหนท ลกูนอ้ง 

subsidy ซั๊บซดิี ้ อดุหนุน,บํารงุ 
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substance ซั๊บสแทน้ซ เนือ้หา,ใจความ,
แกน่สาร 

subtract ซบัแทร๊คท ลบ,หกั 

suburb ซั๊บเบริบ์ ชานเมอืง 

subway ซั๊บเวย ์ รถใตด้นิ 

succeed ซคัซี๊ด สบืทอด
,บรรลผุล 

success ซคัเซสส ความสําเร็จ 

such ซชั เชน่ 

suddenly ซั๊ดเดน้ลี ่ ทันท ี

sue ซ ู ฟ้อง 

suffer ซั๊ฟเฟ่อร ์ เจ็บปวด
,เสยีหาย 

sugar ชูก๊า้ร น้ําตาล 

suggest ซั๊กเจสท แนะนํา 

suicide ซยุไซด้ ฆา่ตัวตาย 
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suit ซุท๊ เสือ้สทู
,เหมาะสม 

sum ซมั รวม 

summary ซั๊มมารี ่ สรปุยอ่ 

summer ซั๊มเมอ่ร ์ ฤดรูอ้น 

summit ซั๊มหมทิ ประชมุสดุยอด 

sun ซนั ดวงอาทติย ์

super ซูเ๊พอ้ร ์ ดพีเิศษ 

super- ซุพ๊เพอ้ร- เหนอื,เลศิ 

superb ซพุเพ๊อรบ์ ดเีลศิ 

superior ซุพ๊เีหรีย่ เหนอืกวา่,สงู
กวา่,ดกีวา่ 

supersede ซพุเพอ่รซ์ี๊ด แทนที ่

superstitious ซเุพอ่รส์ทิ
เชี๊ยส 

ความเชือ่งมงาย
เรือ่งผหีรอืเทพ 

supervise ซพุเพอ่รไ์วซ้ ดแูล,ตรวจตรา 
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supplement ซั๊พเพิล่เมน้ท ผนวก,เสรมิ 

supply ซั๊พพลาย จัดให,้สง่เสบยีง 

support ซั๊พผอรท์ สนับสนุน 

suppose ซั๊พโพส้ สมมต,ิถอืเอาวา่ 

suppress ซั๊พเพรส ปราบ,กําจัด
,ระงับ 

supreme ซพูรมี สงูสดุ 

surcharge เซอรช์ารจ์ เงนิทีเ่ก็บเพิม่ 

sure ชวัร ์ แน่ใจ,แน่นอน 

surface เซอ๊รเ์ฟซ ผวิหนา้,ผวิพืน้ 

surname เซอ้รเ์นม นามสกลุ 

surplus เซอรพ์ลัส จํานวนทีเ่กนิไป
,เกนิดลุ 

surprise เซอรไ์พร๊ส ประหลาดใจ 

surrender เซอรเ์ร๊นเดอ้ร ์ ยอมแพ ้

surround เซอรร์าวนด ์ ลอ้มรอบ 
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survey เซอรเ์ฝย ์ สํารวจ 

survive เซอรไ์ฝ๊ฝ รอดตาย,อยูร่อด 

suspect ซั๊สเพ็คท สงสยั 

suspend ซสัเพ็นด ์ ระงับ,หยดุ
ชัว่คราว 

sustain ซสัเทน ทนทาน 

swallow สวอ๊ลโลว่ กลนื 

swap สวอ๊พ แลก,เปลีย่น 

swear สแวร ์ สาบาน 

sweat สเว็ท เหงือ่ 

sweep สวีพ้ กวาด 

sweet สวีท้ หวาน,น่ารัก 

swim สวมิ วา่ยน้ํา 

swine สไวน ์ หม ู

swing สวงิ แกวง่ 
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switch สวทิช ์ เปลีย่น 

sword ซอ๊รด์ กระบี ่

syllabus ซลิลาบสั หลักสตูร 

symbol ซิ๊มโบล เครือ่งหมาย
,สญัญลักษณ ์

symmetry ซิ๊มมทิรี ่ สมมาตร 

sympathy ซิ๊มพาธี ่ เห็นอกเห็นใจ
,สงสาร 

symptom ซมิพท่ั์ม อาการ 

syn- ซนิ- พรอ้มกนั
,ดว้ยกนั 

synchronize ซิ๊งโครไนซ้ เกดิขึน้พรอ้มกนั
,ตรงกนั 

syndrome ซิ๊นโดรม อาการ 

synonym ซี๊นโนนมี มคีวามหมาย
เหมอืนกนั 

synopsis ซน๊ิอพซสิ เรือ่งยอ่,สรปุ
ความ 
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synthesis ซิ๊นธซิสิ สงัเคราะห ์

system ซิ๊สเทม่ ระบบ,แบบ 

table เทเ๊บิล้ ตาราง,โตะ๊ 

tablet แท๊บเหล็ท ยาเม็ดแบน 

taboo แทบ ู หา้ม,ตอ้งหา้ม 

tackle แท๊คเคิล่ จัดการ 

tactics แท๊คทคิส กลยทุธ,์กลเม็ด 

tail เทล หาง,ปลาย 

tailor เทเ๊ลอ่ร ์ ชา่งตดัเสือ้ 

take เทค้ เอา,รับ,ถอืเอา 

tale เทล เรือ่งเลา่,เรือ่ง
ไมจ่รงิ 

talent แท๊เลน้ท ความสามารถ
พเิศษ 

talk ทอ๊ลค์ พดู,เจรจา 
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tall ทอลล ์ สงู 

tame เทม เชือ่ง,ทําให ้
เชือ่ง 

tan แทน สน้ํีาตาล 

tank แท๊งค ถัง,รถถัง 

tape เทพ๊ เทป 

taget ทา๊เก็ต เป้า,เป้าหมาย 

task ทา๊ซค งานหนักๆ 

taste เทซ๊ท รสนยิม,รส 

tattoo แท๊ทท ู รอยสกั 

tax แท๊กซ ภาษี 

taxi แทก๊ซี ่ แท็กซี ่

tea ท ี น้ําชา,ใบชา 

teach ที๊ช สอน 

teacher ที๊ชเชอ่ร คร ู
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teak ที๊ค ไมส้กั 

team ทมี ทมี 

tear เทยีร ์ ฉีก,น้ําตา 

technics เทค๊หนคิส วธิกีาร,ศลิปะใน
การกระทํา 

teenage ที๊นเอจ๊ วัยรุน่ 

tele- เทเล- ไกล 

telecommunication เทลคิอมมวินิ
เคช๊ัน่ 

โทรคมนาคม 

telephone เทล๊เลโฟน โทรศพัท ์

telescope เทล๊เลสโคพ้ กลอ้งสอ่ง
ทางไกล 

television เทเลฝ๊ิชัน่ โทรทัศน ์

tell เทลล บอก,เลา่ 

temper เทม๊เพอ่ร ์ ออ่นลง,บรรเทา
ลง 

temperature เทม๊เพอเรเจอ้ร อณุหภมู ิ
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temple เทม๊เพิล่ วัด,โบสถ ์

temporary เทม๊โพรารี ่ ชัว่คราว 

tempt เทม๊พท ์ ลอ่ใจ,ยั่วยวน 

ten เท็น สบิ 

tender เทน๊เดอ้ร ์ เสนอ,ยืน่ประมลู
,ออ่นนุ่ม,บรรจง 

tension เทน๊ชัน่ ตงึเครยีด 

tent เทน๊ท เตน๊ท ์

term เทริม์ สมัย,คราว,ครัง้ 

terminal เทอ๊มน่ัิล สถานปีลายทาง 

terminate เทอ๊รม์เิหนท จบ,สิน้สดุ 

terrace เทอ๊เรซ ระเบยีง 

terrible เทอ๊รเิบิล้ น่ากลัว,เลวรา้ย 

territory เทอ๊รโิทรี ่ อานาเขต
,ดนิแดน 

terror เทอ๊รเ์รอ่ร ์ น่ากลัว 
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test เทสท ์ ทดลอง,ทดสอบ 

testify เทซ๊ทฟิาย เป็นพยาน
,คําใหก้าร 

text เทก๊ซท ์ เนือ้ความ 

thank แทร๊งค ขอบคณุ,ขอบใจ 

that แดท้ นัน้,โน่น,โนน้ 

theater เธี๊ยเทอ่ร ์ โรงหนัง,โรง
ละคร 

their แดร ์ ของพวกเขา 

them เด็ม พวกเขา 

theme ธมี แนว(ของหนัง,
เพลง,งาน) 

then เด็น ดังนัน้ 

theory ทรโีอรี ่ ทฤษฎ ี

,-therapy ,-เธอราพ ี การรักษา 

there แดร ์ ทีน่ั่น,ตรงนัน้ 
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thesis ธิ๊ซซิ วทิยานพินธ ์

thick ทริ๊ค หนา 

thief ทรี๊ฟ ขโมย 

thin ทรนิ ผอม,บาง 

thing ทรงิ สิง่,ของ 

think ทริ๊งค คดิ 

third เทริ๊ด ทีส่าม 

thirst เทริ๊สท กระหายน้ํา 

thirteen เทร๊อทนี สบิสาม 

this ดสิ นี,้นี ่

thorough เทรอโร ่ ตลอดทั่วถงึ 

thousand เธา๊ซัน่ด พัน 

thread เทร๊ด ดา้ย 

threat เทร๊ท คกุคาม 
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three ทร ี สาม 

thrill ธรลิ น่าตืน่เตน้ 

throat โธร๊ท ลําคอ 

through ทร ู ผาน,ทะล ุ

throw โธรว ์ ขวา้ง,ปา 

thumb ทร๊ัมบ ์ นิว้โป้ง 

thunder ธั๊นเดอ้ร ์ ฟ้ารอ้ง 

ticket ทิ๊คเคท๊ ตั๋ว,บัตร 

tide ไทด ์ กระแสน้ํา,น้ําขึน้
น้ําลง 

tie ไท ผกู,มัด 

tiger ไท๊เกอ้ร ์ เสอื 

tight ไท๊ท แน่น,คับ 

tile ไทล ์ กระเบือ้งปพูืน้ 

till ทลิล ์ กระทั่ง
,จนกระทัง่ 
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time ไทม ์ เวลา,จังหวะ
เวลา,(?)ครัง้,(?)
เทา่ 

tin ทนิ ดบีกุ 

tiny ไท๊นี ่ เล็ก,นอ้ย 

tip ทพิ ปลาย,สดุ,ทปิ,
กระดก 

tire ไทร ์ ยางรถ,เหนือ่ย 

title ไท๊เทิล่ ชือ่เรือ่ง 

to ท ู ถงึ,ไปยัง,จนถงึ
,แด ่

toast โท๊สท ป้ิง,ยา่ง 

tobacco โทแบค๊โค ่ ยาสบู 

today ทเูดย ์ วันนี ้

toe โท นิว้เทา้ 

together ทเูกท๊เธอ่ร ์ ดว้ยกนั,รว่มกนั 

toilet ทอ๊ยเหล็ท สว้ม 
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tolerate ทอ๊ลเลอเหรท อดทน,ยอมทน 

toll โทลล คา่ผา่นทาง
,ผูเ้สยีชวีติ 

tomorrow ทมูอ๊โรว่ พรุง่นี ้

tone โทน เสยีงสงูตํา่,ส ี

tongue ทั๊ง ลิน้ 

tonight ทไูน๊ท คนืนี ้

too ท ู เกนิไป,ดว้ย 

tool ทลู เครือ่งมอื 

tooth ทธู ฟัน 

top ทอ๊พ บนสดุ,สงูสดุ 

topic ทอ๊พผคิ เรือ่ง 

topple ทอ๊พเพิล่ ลม้,ควํา่ 

torch ทอ๊รช์ ไฟฉาย,คบ
เพลงิ 

torque ทอ๊รค์ แรงบดิ 
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torture ทอ๊เจอ้ร ทรมาน 

total โท๊ทอ่ล ทัง้หมด,รวม
ทัง้หมด 

touch ทั๊ช สมัผัส 

tough ทั๊ฟ เหนยีว,แกรง่ 

tour ทัวร ์ ทอ่งเทีย่ว 

tournament ทั๊วนาเมน้ท ์ การแขง่ขนักฬีา 

tow โทว ์ ลาก,พว่ง 

towel เทา๊เวล่ ผา้เชด็ตวั 

tower เทา๊เวอ่ร ์ หอสงู 

town ทาวน ์ เมอืง 

toxin ทอ๊กซนิ มพีษิ 

toy ทอย ของเลน่ 

trace เทร๊ซ ตดิตาม,ตามรอย 

track แทร็ค รอ่งลอย,ทาง 
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trade เทรด การคา้ 

tradition เทร๊ดชิัน่ ธรรมเนยีม
,ประเพณ ี

traffic แทร๊ฟฟ๊ิค การจราจร
,การคา้ 

tragedy ทร๊าจดิี ้ โศกนาฏกรรม 

train เทรน ฝึกหดั,รถไฟ 

trans- ทรานซ-์ ขา้ม 

transfer ทรานซเฟอร ์ ถา่ย,โอน 

transform ทรานซฟอรม์ แปลง 

transient ทรานเชี๊ยน ชัว่ครู ่

transit ทร๊านสทิ การขนสง่,การ
ผา่น 

translate ทรานซเหลท แปล 

transmit ทรานซมทิ สง่,ถา่ย 

transparent ทรานซแพ๊
เรน้ท 

โปรง่ใส 
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transplant ทรานซแพล๊
นท 

ปลกูถา่ย 

transport ทรานซสพอรท์ การขนสง่ 

transpose ทรานซโพ๊ส สบัเปลีย่นทีก่นั 

trap แถร๊บ กบัดัก 

travel แทร๊เฝ่ล เดนิทาง
,ทอ่งเทีย่ว 

treasure เทร๊เชอ่ร สมบัต,ิขมุทรัพย ์

treat ทรี๊ท ทํากบั,ปฏบิัตกิบั 

tree ทร ี ตน้ไม ้

tremendous ทรเิมน๊ดัส้ ใหญโ่ต
,มากมาย 

trend เทร็นด แนวโนม้ 

tri- ไทร- สาม 

trial ไทรอัล้ ลอง 

triangle ไทร๊แองเกิล้ สามเหลีย่ม 
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tribe ไทร๊บ ์ ชนเผา่ 

tribute ทรบิิว้ท สรรเสรญิ,มอบ
ให ้

trick ทริ๊ค กลเม็ด 

trigger ทริ๊กเกอ้ร ์ ลั่นไก 

trillion ทริ๊ลเลีย่น ลา้นลา้น 

trio ทริ๊โอ ้ สามคน 

trip ทริ๊พ การเดนิทาง 

triple ทริ๊พเพิล่ สามเทา่ 

triumph ไทร๊อัม้ฟ มชียัชนะ 

troop ทรู๊พ กองกําลงั 

tropic ทร๊อผคิ เขตรอ้น 

trouble ทร๊ับเบิล้ ความยุง่ยาก
,ความลําบาก 

trouser เทร๊าเซอ่ร ์ กางเกง 

truck ทร๊ัค รถบรรทกุ 
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true ทร ู ความจรงิ
,แทจ้รงิ 

trust ทรัสท ไวว้างใจ 

truth ทรู๊ธ ความจรงิ 

try ธราย พยายาม,ลอง 

tube ทิว้บ ์ หลอด 

tuition ทวิชัน่ การสอนพเิศษ 

tune จนู เสยีง,ตัง้เสยีง 

tunnel ทั๊นเน่ล อโุมงค ์

turbulent เทอ๊บเูลน้ท โกลาหล 

turmoil เทอ๊รม์อย ยุง่เหยงิ 

turn เทริน์ หมนุ,พลกิ
,กลับ,รอบ,คราว 

turtle เทอ๊เทิล่ เตา่ 

tutor ทิว้เทอ่ร ์ ผูส้อนพเิศษ 

twelve ทเวล้ฝ สบิสอง 
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twenty ทเวน้ที ่ ยีส่บิ 

twilight ทไวไลท้ ความคลมุเคลอื
,สลัว 

twin ทวนิ สอง 

twinkle ทวิ๊งเคิล่ ชัว่พรบิตา 

twist ทวสิท บดิ 

two ท ู สอง 

type ไท๊พ ชนดิ 

typical ทิ๊พคิอ่ล ธรรมดา
,เหมอืนๆกนั 

ugly อั๊กลี ่ น่าเกลยีด 

ultimate อั๊ลทเิหมท ในทีส่ดุ 

,-ultra ,-อั๊ลทรา่ เกนิ,พน้ 

umbrella อมัเบร๊ลลา่ รม่ 

UN ยเูอ็น สหประชาชาต ิ
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un- อนั- ไม ่

unable อนัเอเ๊บิล่ ไมส่ามารถ 

uncle อั๊งเคิล่ ลงุ 

under อั๊นเดอ้ร ใต,้รอง 

underdog อั๊นเดอ้รดอ๊ก เบีย้ลา่ง,เป็นรอง 

undergo อั๊นเดอ้รโก ไดรั้บ 

underline อนัเดอ้รไลน ์ ขดีเสน้ใต ้

understand อั๊นเดอ้รส
แทนด 

เขา้ใจ 

undertake อนัเดอ้รเ์ทค้ ยอมรับ 

underwear อั๊นเดอ้รแ์วร ์ ชดุชัน้ใน 

undo อนัด ู แก,้ปลด 

undone อั๊นดัน คา้งเติง่ 

uni- ยนู-ิ หนึง่เดยีว 

uniform ยูน๊ฟิอรม์ เครือ่งแบบ 
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union ยูเ๊นีย่น สหภาพ 

unique ยนูี๊ ค พเิศษ,หนึง่เดยีว 

unite ยไูน๊ท รวมกนั 

university ยนูเิฝีอรซ์ทิี ่ มหาวทิยาลัย 

unknown อนัโนน ไมรู่จั้ก,ไมม่ี
ชือ่เสยีง,ไมรู่ ้

unless อนัเลซ๊ เวน้แต ่

unlike อนัไลค๊ ไมเ่หมอืน 

until อนัทลิ จนกระทัง่ 

unwind อนัไวนด ์ คลีค่ลาย 

up อั๊พ ขึน้ 

update อั๊พเดท ปรับปรงุให ้
ทันสมัย 

upgrade อั๊พเกรด เลือ่นชัน้,ทําให ้
ดขี ึน้ 

uphold อั๊พโฮล ยนืยัน,สนับสนุน 
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upright อั๊พไรท้ ตัง้ตรง 

upset อั๊พเซท็ ทําใหเ้สยีใจ 

upside down อั๊พไซด้ดาวน ์ กลับหวักลับหาง 

upstairs อั๊พสแทร ์ ชัน้บน 

upstream อั๊พสทรมี ตน้น้ํา 

up-to-date อั๊พ-ท-ูเดท ทันสมัย 

uptown อั๊พทาวน ์ ชานเมอืง 

urban เออ๊บัน้ ในเมอืง 

urge เอรจ์ กระตุน้ 

use ยูส๊ ใช ้

utilize ยูท๊ไิลซ๊ ใชป้ระโยชน ์

utmost อั๊ทโมสท สดุกําลัง,อยา่ง
ทีส่ดุ 

vacation แฝคเคช๊ัน่ หยดุเทอม,พัก
รอ้น 
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vaccine แฝ๊คซนี วคัซนี 

vacuum แฝ๊คควิอัม้ สญุญากาศ,ที่
วา่ง 

valid แฝ๊หลดิ เป็นผล,ใชไ้ด ้

valley แฝ๊เลย่ ์ หบุเขา 

value แฝ๊ลู ่ คณุคา่,ราคา 

valve ฝาลว์ฝ ลิน้ปิดเปิด,วาลว์ 

vampire แฝ๊มไพร ์ ฝีดดูเลอืด 

van แฝน รถตู ้

vanish แฝ๊หนชิ หายไป
,อนัตรธาน 

vapor เฝ๊เพอ่ร ์ ไอน้ํา,ไอ 

vary แฝ๊รี ่ ผันแปร 

vase เฝส แจกนั 

vast ฝ๊าสท กวา้งใหญ่
,ไพศาล 
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vegetable เฝ๊จทะเบิล้ ผัก 

vegetarian เฝ๊ทะเรีย่น คนทีก่นิมังสวรัิต 

vehicle ฝ๊ีหเิคิล้ ยานพาหนะ 

vein เฝน เสน้เลอืดดํา 

velocity เฝ๊ลโลซทิี ่ ความเร็ว 

vender เฝ๊นเดอ้ร คนเรข่ายของ 

vent เฝ๊นท ระบาย,ชอ่ง
ระบายอากาศ 

ventilate เฝ๊นทเิหลท ระบายอากาศ 

venture เฝ๊นเจอ่ร การเสีย่งภยั 

verdict เฝ๊อรด์คิท คําตดัสนิของ
คณะลกูขนุ 

verge เฝ๊อรจ์ ปากเหว 

verify เฝ๊อรฟิาย ตรวจสอบ 

version เฝ๊อรช์ัน่ ฉบบั,แบบ 

versus (vs) เฝ๊อรซ์ั๊ส ตอ่สูก้บั 
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vertical เฝ๊อรท์คิอ่ล แนวดิง่ 

very เฝ๊รี ่ มาก,แทจ้รงิ 

vessel เฝ๊สเซล่ เรอืเดนิทะเล 

veteran เฝ๊ทเทอรัน ทหารผา่นศกึ 

veto ฝ๊ีโท ่ ยับยัง้ 

vibrate ไฝ๊เบรท สัน่ 

vice- ไฝ๊ซ- รอง- 

vice versa ไฝ๊ซ เฝอรซ์า่ โอละพอ่(กลับ
หวักลับหาง) 

vicious ฝ๊ิเคี๊ยส ชัว่รา้ย,อบุาทก ์

victim ฝ๊ิคทิม่ เหยือ่ 

victory ฝีคทรี ่ ชยัชนะ 

view ฝิว มอง,ภาพ
,ทรรศนะ 

village ฝ๊ิลเหลจ หมูบ่า้น 

vine ไฝน ์ เหลา้องุน่ 
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violate ไฝ๊โอเหลท ละเมดิ,ฝ่าฝืน 

violent ไฝ๊โอเลน้ท รนุแรง 

violet ไฝ๊โอเหล๊ท สมีว่ง 

virgin เฝ๊อรจ์ิน้ บรสิทุธิ ์

virtual เฝ๊อรช์ว่ล โดยแทจ้รงิ
,เสมอืน 

virtue เฝ๊อชิว่ คณุความด ี

virus ไฝ๊หรัซ ไวรัส 

viscous ฝ๊ิเคี๊ยส หนดื,ความหนดื 

vision ฝ๊ิชัน่ ทรรศนะ,มมุมอง 

visit ฝ๊ิสทิ เยีย่มเยยีน 

vital ไฝ๊ทอ่ล สําคญักบัชวีติ,
จําเป็นทีส่ดุ 

voice ฝ๊อยซ ์ เสยีงพดู 

void ฝอยด โมฆะ 

volatile โฝ๊เลไทล ์ ระเหย,
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เปลีย่นแปลงเร็ว 

volume โฝ๊ลุม่ ปรมิาตร,ปรมิาณ 

voluntary โฝ๊ลันทารี ่ อาสาสมัคร 

vomit โฝ๊หมทิ อาเจยีน 

vote โฝท ออกเสยีง
ลงคะแนน
,โหวต 

vow โฝว ปฏญิาณ 

voyage โฝยาจ การเดนิทาง 

vulnerable ฝ๊ัลเนอเรเบิล้ ออ่นแอ 

wag แวก๊ แกวง่ไปมา
,กระดกิ 

wage เวก้ คา่จา้ง 

wagon แวก๊อ๊น เกวยีน 

waist เวส๊ท เอว 

wait เวท้ คอย,รอคอย 
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waiter เวท้เทอ่ร บรกิรชาย,
พนักงานเสริฟ์
ชาย 

wake เวค้ ตืน่,ปลกุ 

walk วอ๊ลค์ เดนิ 

walk-in วอ๊ลค์-อนิ ลกูคา้จร 

walkout วอ๊ลค์เอา้ท เดนิออกจากที่
ประชมุเพือ่
ประทว้ง 

wall วอลล ์ ผนัง,กําแพง 

wander วานเดอ้ร เดนิเตร็ดเตร ่

want วอ้นท ตอ้งการ 

wanted วอ้นเทด๊ ประกาศจับ 

war วอร ์ สงคราม 

,-ward ,วารด์ ไปทาง- 

warehouse แวรเ์ฮา้ส โกดัง 

warm วอรม์ อบอุน่,อุน่ 
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warn วอรน์ เตอืน 

warrant วอรแ์ร๊นท รับประกนั,หมาย 

warrior วอ๊รร์เิออ้ร ์ นักรบ 

wash วอ๊ช ลา้ง 

waste เวซท สญูเปลา่,ของ
เสยี 

watch วอ๊ทช เฝ้าด ู

water วอ๊เทอ่ร น้ํา 

wave เวฝ๊ คลืน่ 

wax แวก๊ซ ขีผ้ ึง้ 

way เวย ์ ทาง,หนทาง 

weak วี๊ค ออ่นแอ 

wealth เวล้ธ ความร่ํารวย,มั่ง
คั่ง 

weapon เวพ๊อ่น อาวธุ 

wear แวร ์ สวม,สวมใส ่
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weather เวเ๊ธอ่ร สภาพอากาศ 

web เวบ๊ ใย 

wedding เวด๊ดิง้ งานแตง่ 

week วี๊ค สปัดาห ์

weigh เว ชัง่ 

weight เวท๊ น้ําหนัก 

weird เวี๊ยด ประหลาด 

welcome เวล้คัม่ ยนิดตีอ้นรับ 

well เวลล ด ี

west เวส๊ท ตะวันตก 

wet เวท๊ เปียก 

whale วาล วาฬ 

what วอ๊ท อะไร,สิง่ที ่

wheat วี๊ท ขา้วสาล ี
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wheel วลี ลอ้ 

when เว็น เมือ่,เมือ่ไหร ่

where แวร ์ ทีซ่ ึง่,ทีไ่หน 

which วชิ สิง่ที,่สิง่ไหน 

while ไวล ์ ขณะที ่

whisper วสิเพอ่ร ์ กระซบิ 

whistle วสิเทิล่ นกหวดี,ผวิปาก 

white ไวท๊ ขาว 

who ฮ ู ใคร,ผูซ้ ึง่ 

WHO ฮ ู องคก์ารอนามัย
โลก 

whole โฮล ทัง้หมด 

whom ฮมู ผูซ้ ึง่ 

why วาย ทําไม,เหตทุี ่

wide ไวด ์ กวา้ง 
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widow วดิโดว้ แมม่า่ย 

wife ไวฟ๊ ภรรยา 

wild ไวลด ์ ดรุา้ย,ป่า 

win วนิ ชนะ 

wind วนิด ลม 

window วิ๊นโดว้ หนา้ตา่ง 

wine ไวน ์ เหลา้องุน่ 

wing วงิ ปีก 

winter วิ๊นเทอ่ร ์ ฤดหูนาว 

wipe ไวพ๊ เชด็,ถ ู

wire ไวร ์ ลวด,ขงึ,สายไฟ 

wise ไวส๊ ฉลาด 

wish วิ๊ช ปารถนา 

witch วทิช แมม่ด 
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with วธิ ดว้ย,กบั 

withdraw วธิดรอว ์ ถอน 

within วธิอนิ ภายใน 

without วธิเอา๊ท ปราศจาก 

witness วทิเหนส พยาน 

wizard วซิา๊รด์ พอ่มด 

woe โว ความฉบิหาย 

wolf วูล๊ฟ์ หมาป่า 

woman วูแ๊มน่ ผูห้ญงิ 

wonder วั๊นเดอ้ร ประหลาดใจ
,งงงวย 

wood วูด๊ เนือ้ไม,้ป่า 

wool วลู ขนแกะ 

word เวริด์ คํา,คําพดู 

work เวิ๊รค์ งาน,ทํางาน,ใช ้

การได ้
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world เวลิด โลก 

worm วอรม์ หนอน 

worry วอ๊รร์ี ่ กงัวล 

worse เวิร้ส์ เลวกวา่,แยก่วา่ 

worst เวิ๊รส์ท เลวทีส่ดุ,แย่
ทีส่ดุ 

worth เวริธ์ มรีาคา,คณุคา่ 

wound วนูด ์ บาดแผล 

wrap แร๊พ หอ่, 

wreath รี๊ ธ พวงหรดี 

wreck เร๊ค แตก,อบัปาง 

wrench เร๊นช ปะแจ 

wrestle เร๊ซเซิล่ มวยปล้ํา 

wrinkle ริ๊งเคิล่ รอยยน่ 

wrist ริ๊ซท ขอ้มอื 
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write ไร๊ท เขยีน,จด 

wrong รอง ผดิ 

yard ยา๊รด์ หลา 

year เยยีร ์ ปี 

yell เยลล โหร่อ้ง 

yellow เยล๊โลว่ สเีหลอืง 

yet เยท๊ ยัง 

yield ยลี ยอม,ใหผ้ลผลติ 

young ยัง ออ่น,เยาว ์

youth ยูธ๊ วัยหนุ่มสาว 

zebra ซี๊บรา้ มา้ลาย 

zero ซี๊โร ่ ศนูย ์

zone โซน เขต,พืน้ที ่
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zoo ซ ู สวนสตัว ์

zoom ซมู ซมู,ขยายภาพ
ใหช้ดั 

 


