
1 a.m. เอเอ็ม กอนเที่ยง

2 abandon อะแบนดั้น ปลอย,ละทิ้ง

3 abdomen แอบโดเม็น ชองทอง

4 ability อะบิ๊ลิตี้ ความสามารถ

5 ablaze อะแบลซฺ โชติชวง

6 able เอเบิ้ล สามารถ

7 abnormal แอบนอรมอล ผิดปรกติ

8 aboard อะบอรด บนเรือ,บนรถ,บนเครื่องบิน

9 abolish อะโบลิช เลิกลม

10 about อะเบาท เกี่ยวกับ,ประมาณ,แถวๆ

11 above อะโบฝ เหนือ,สูงกวา

12 abroad อะบรอด กวาง,ตางประเทศ

13 absent แอบเซนท ขาด,ไมอยู

14 absolute แอบโซลูท สัมบูรณ,แทจริง

15 absorb แอบซอรบ ดูดซับ,รับเอาไว

16 abstract แอบสแทรคทฺ ไมมีตัวตน

17 absurd แอบเซิรท เหลวไหล,นาขัน

18 abundant อะบั๊นแดนท มากมาย,สมบูรณ

19 abuse อะบิ๊วส ใชในทางที่ผิด,กลาวราย,ทารุณ

20 academy อะคาเดมี่ วิชาการ,โรงเรียน

21 accelerate แอคเซลเลอเรท เรง

22 accept แอคเซพท รับ,ยอมรับ

23 access แอคเซส เขาถึง

24 accessory แอคเซสซอรี่ สวนเพิ่มเติม

25 accident แอคซิเด็นท อุบัติเหตุ

26 acclaim แอคเคลม ไชโย,โหรอง

27 accommodate แอคคอมโมเดท ทําใหเหมาะสม,สะดวก

28 accompany แอคคอมพานี่ มากับ,ไปกับ

29 accomplish แอคคอมผลิช ทําใหเสร็จลง

30 accord แอคคอรด ตรงกัน,ตองกัน

31 account แอคเคาท บัญช,ีรับผิดชอบ

32 accumulate แอคคิวมูเหลท สะสม

33 accurate แอคคิวเหรท แนนอน,เที่ยงตรง

34 accuse แอคคิ้วส กลาวหา

35 accustom แอคคัสตอม ฝกใหเคยชิน
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36 ache เอช ปวด

37 achieve อะชี้ฝ บรรลุ

38 acid เอสิด กรด

39 acknowledge แอคโนเหล็จ ยอมรับ,รับรอง

40 acme แอคมี่ สูงสุด

41 acquire แอคไควร ไดมา,เขายึด

42 acre เอเคอร 2.5 ไร

43 across อะครอส ขาม

44 act แอคท กระทํา,แสดง

45 actual แอคชวล ที่จริง,แทจริง

46 adapt อะแดพท ดัดแปลง,ทําใหเหมาะ

47 add แอด เพิ่ม,บวก

48 addict แอดดิคท ติด(ยาเสพติด)

49 addition แอดดิชั่น เพิ่มเติม

50 address แอดเดรส ที่อยู,กลาวปราศัย,จัดการกับปญหา

51 adequate แอดดีเควท เพียงพอ

52 adhere แอดเฮียร ติด

53 adjacent แอดจาเซนท ประชิด,ใกลเคียง

54 adjoin แอดจอย ติด

55 adjust แอดจัสท ปรับ,ปรับตั้ง

56 administrate แอดมินิเทรท บริหาร,ปกครอง,จัดการ

57 admire แอดไมร นับถือ,เลื่อมใส

58 admit แอดมิท รับเขาไว,ยอมรับ

59 adopt อะดอพท รับเอา,นํามาใช

60 adrift อะดริ๊ฟท ลอยไป

61 adult อะดั๊ลท ผูใหญ

62 advance แอดฝานซ กาวหนา

63 advantage แอดแฝนเทจ ไดเปรียบ,เปนประโยชน

64 adventure แอดเฝนเจอร ผจญภัย

65 adversary แอดเฝอรซารี่ เปนปฏิปกษ,ตรงกันขาม

66 advertise แอดเฝอรไทส โฆษณา

67 advice แอดไฝซ แนะนํา

68 advocate แอดโฝเขท สนับสนุน,เปนทนาย

69 aeon อี๊ออน ชั่วกัลปวสาน

70 aero- แอโร อากาศ

71 aeroplane แอโรเพลน เครื่องบิน

72 affair แอฟแฟร เรื่อง,กิจธุระ
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73 affect แอฟเฟค กระทบกระเทือน

74 affirm แอฟเฟรม รับรอง,ยืนยัน

75 afford แอฟฟอรด สามารถมีได

76 afraid อะเฟรด กลัว,เกรง

77 after แอฟเทอร หลังจาก,ภายหลัง

78 again อะเกน อีกครั้ง

79 against อะเกนสท แขงกับ,สูกับ,ตอตาน

80 age เอจ อาย,ุแก

81 agency เอเจ็นซี่ ตัวแทน

82 agenda อะเจนดา วาระการประชุม

83 agent เอเจนท ผูแทน

84 aggregate แอกกรีเกท สรุป,ไหลไปรวมกัน

85 aggressive แอกเกรสสีฝ กาวราว,รุกราน

86 ago อะโก -มาแลว

87 agree อะกรี ตกลง,เห็นพอง

88 agriculture แอกรีคัลเจอร เกษตรกรรม

89 ahead อะเฮด ขางหนา

90 aid เอด ชวยเหลือ

91 aim เอม มุง,มุงหมาย

92 ain’t เอนท is not,are not ,am not

93 air แอร อากาศ

94 alarm อะลารม เตือน,ปลุก

95 album อั๊ลบั้ม สมุดเก็บภาพ,แผนเสียง

96 alert อะเลิ้รท เตรียมพรอม,ระวังระไว

97 algebra อั๊ลจีบรา พีชคณิต

98 alibi อั๊ลไลไบ ขอแกตัว

99 alien เอเลี่ยน แปลก,ตางดาว

100 align อะไลน อยูในเสนตรง

101 alike อะไลค เหมือน

102 alive อะไลฝ มีชีวิตอยู,กระปกระเปา

103 alkali อั๊ลคาลาย ดาง

104 all ออล ทั้งหมด

105 allege อัลลี๊จ กลาวหา

106 allocate อั๊ลโลเขท แบงให,กําหนด

107 allow อะลาว อนุญาต,ยอมให

108 alloy อัลลอย เจือปน,ผสม

109 ally อัลลาย ผูกพัน,พันธมิตร
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110 almost ออลโมสท เกือบ

111 alone อะโลน คนเดียว,โดเดี่ยว

112 along อะลอง ตาม(ถนน),รวมดวย

113 already ออลเรดี้ มีอยูแลว,เกิดขึ้นแลว

114 alright ออลไรท ดีแลว

115 also ออลโซ อีกดวย,ดวย

116 alter อั๊ลเทอร แปลง

117 alternate อั๊ลเทอรเหนท สลับกัน

118 although ออลโทร แมวา

119 altitude อั๊ลทิจูด ระยะสูง

120 altogether ออลทูเกทเทรอ พรอมกัน

121 always ออลเวยส เสมอ

122 amateur อะเมเทอร สมัครเลน

123 amaze อะแมซฺ ทําใหประหลาดใจ

124 ambassador แอมบาสซาเดอร เอกอัคราชฑูต

125 ambition แอมบิ๊ชั่น ทะเยอทะยาน

126 ambulance แอมบูแลนซ รถพยาบาล

127 ambush แอมบุช ซุมโจมตี

128 amen เอเมน สาธุ

129 amend อาเม็นด แกไข,แกตัว

130 amid เอมิด กลาง,ทามกลาง

131 amnesty แอมเนสที่ นิรโทษกรรม

132 among อะมอง ในหมู

133 amount อะเมาท รวมเปนจํานวน

134 amplitude แอมพลิจูด ความกวางขวาง

135 amuse อะมิ๊วส ทําใหเพลิดเพลิน,ขบขัน

136 analogy อะนาโลจี้ อุปมา

137 analyse อะนาไลส วิเคราะห

138 anatomy อะนาโทมี่ รางกาย

139 ancestor แอนเซสเทอร บรรพบุรุษ

140 anchor แองเคอร สมอ

141 ancient แอนเซี่ยนท โบราณ

142 and แอนด และ

143 angel แองเจล นางฟา

144 anger แองเกอร โกรธ

145 angle แองเจิ้ล มุม

146 animal แอนิมอล สัตว
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147 anniversary แอนิเฝอรซารี่ วันครบรอบ

148 announce อะเนาซ ประกาศ

149 annoy แอนนอย รําคาญ

150 annual แอนนวล ประจําป

151 another อะนาเทรอร คนอื่น,อีกคนหนึ่ง

152 answer แอนเซอร คําตอบ,ตอบ,ผลลัพธ

153 ant แอนท มด

154 anthem แอนเทรม เพลงชาติ

155 anthology แอนโทโลจี้ โคลง,กาพย,กลอน

156 anti- แอนไท ตอตาน,ขัดขวาง

157 anticipate แอนทิ๊ซิเพท คาดลวงหนา

158 anticlockwise แอนไทคลอคไวส ทวนเข็มนาฬิกา

159 antique แอนที๊คว โบราณ

160 anxious แอนเซียส หวงใย,กังวล

161 any เอนี่ ใด,คนหนึ่งคนใด,บาง

162 apart อะพารท แยกออกตางหาก

163 apartheid อะพารไทด นโยบายเหยียดสีผิว

164 apology อะพอโลจี้ ขอโทษ

165 appeal แอพพีล อุธรณ,รองเรียน

166 appear แอพเพียร ปรากฏ

167 appetite แอพเพไทท อยากอาหาร

168 applaud แอพพลอด ปรบมือ,สรรเสริญ

169 apply แอพพลาย ใชประโยชน,สมัครงาน

170 appoint แอพพอยท แตงตั้ง

171 appraise แอพเพรส ประเมิน

172 appreciate แอพพรี๊ชิเอท ชอบ,ปลื้ม

173 apprehend แอพพรีเฮ็น เขาใจ,ความเขาใจ

174 approach แอพโพรช เขาใกล,ทาบทาม,เขาหา

175 appropriate แอพโพรพริเอท เหมาะ,สมควร

176 approve แอพพรูฝ อนุมัติ

177 approximate แอพพรอกซิเหมท ประมาณ,ราวๆ

178 aqua อาควา น้ํา

179 arc อารค สวนโคงเปนวงกลม

180 architect อารชิเถ็คท สถาปนิก

181 archives อารไคฝส ที่เก็บเอกสารสําคัญ

182 ardent อาเด็นท อยางแรงกลา

183 area แอเรีย พื้นที่
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184 arena อารี๊นา สนาม,สังเวียน

185 argue อารกิว โต,เถียง

186 arise อะไรส ลุกขึ้น,เกิดขึ้น

187 arithmetic อะริ๊ทเมติค เลขคณิต

188 arm อารม แขน,อาวุธ

189 aroma อะโรมา กลิ่นหอม

190 around อะราวนฺดฺ ลอมรอบ

191 arrange อะเรนจ จัด,เตรียม,จัดการ

192 array อะเรย ขบวน,ทิวแถว

193 arrest อะเรสท จับกุม

194 arrive อะไรฝ มาถึง

195 arrogant อะโรแกนท หยิ่ง

196 arrow แอโร ลูกธน,ูลูกศร

197 arson อารซั่น ลอบวางเพลิง

198 art อารท ศิลปะ

199 article อารทิเคิ่ล มาตรา,บทความ

200 artificial อารทิฟเชี่ยล เทียม,ปลอม

201 as แอส เหมือน,ดังที่,ขณะที่

202 ash แอช เถาถาน

203 ashamed อะเชมดฺ ละอาย

204 ashore อะชอร ขึ้นฝง

205 aside อะไซดฺ เลี่ยงไป

206 ask อาสคฺ ถาม,ขอรอง

207 asleep อะสลี๊พ หลับ

208 aspect แอสเพ็คท ลักษณะ,รูปราง

209 aspire แอสไพร ปารถนา

210 assassinate แอสซาซิเหนท ลอบฆา

211 assault แอสซั๊ลท โจมตี

212 assemble แอสเซมเบิ้ล รวบรวม,ประชุม

213 assent แอสเซนท ยอมรับ

214 assess แอสเซส ประเมิน

215 asset แอสเส็ท ทรัพยสิน

216 assign แอสไซนฺ มอบหมาย

217 assist แอสซิ๊สท ชวยเหลือ

218 associate แอสโซซิเอท เขารวม,เกี่ยวเนื่อง

219 assume แอสซูม สมมุติ

220 assure แอสชัวร รับประกัน,แนนอน
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221 asylum อะไซลั่ม ที่ลี้ภัย

222 at แอ็ท ที่

223 athlete แอทลี๊ท นักกีฬา

224 atlas แอทลาส แผนที่

225 atmosphere แอทโมสเฟยรฺ บรรยากาศ

226 attach แอทแทช แนบ,ผูกติด

227 attack แอทแทค เขาตี

228 attain แอทเทน บรรลุ

229 attempt แอทเทมพท พยายาม

230 attend แอทเท็นด ตั้งใจ,เอาใจใส

231 attitude แอททิจูด ทาที

232 attract แอทแทร็คท ดึงดูด

233 attribute แอททริบิ้วทฺ อางเหตุวา

234 auction ออคชั่น ประมูล

235 audience ออเดี่ยนซ ผูชม,ผูฟง

236 audit ออดิท ตรวจสอบ

237 aunt อั๊นท ปา

238 aura ออรา รัศมี

239 authentic ออเทนทิค แทจริง

240 author ออเธอร ผูแตง

241 authority ออรโทริที่ เจาหนาที,่อํานาจ

242 auto ออโท รถยนต

243 auto- ออโท อัตโนมัติ

244 autumn ออทั่มน ฤดูใบไมรวง

245 auxiliary ออกซิ๊เลียรี่ ชวย,เครื่องชวย

246 avenue แอฝเฝนิว ถนน

247 average แอฝเฝอรเหรจ เฉลี่ย

248 aviation เอฝเอชั่น การบิน

249 avoid อะฝอยด หลีกเลี่ยง

250 await อะเวท คอย

251 awake อะเวค ตื่น,ปลุก

252 award อะหวอรด ตัดสิน

253 aware อะแวร รับรู

254 away อะเวย หางไป

255 awe ออว เกรงขาม,หวาดเสียว

256 awhile อะวายลฺ สักครู

257 axe แอ็กซ ขวาน,ตัด
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258 axis แอกซิส แกน

259 babe เบบ ทารก

260 baby เบบี้ ทารก

261 bachelor แบชเชลเลอร ปริญาตรี

262 back แบ็ค หลัง,กลับ,ถอยหลัง,ยอนหลัง

263 bad แบด เลว

264 bag แบก ถุง,หอ

265 bail เบล ประกันตัว

266 bake เบก อบ

267 balance บาลานซ สมดุล,ถวงดุล

268 bald บาลดฺ หัวลาน

269 bamboo แบมบู ไมไผ

270 ban แบน หาม

271 band แบนด แถบ,วงดนตรี,หมูพวก

272 bandit แบนดิท โจร

273 bang แบง เสียงดังปง

274 bank แบงค ฝง,กอง,ธนาคาร

275 bankrupt แบงค-รัพทฺ ลมละลาย

276 banner แบนเนอร ธง,ปาย

277 banquet แบงเควท การเลี้ยง,งานเลี้ยง

278 bar บาร ลูกกรง,ขวาง,หาม,บาร

279 barber บาเบอร ชางตัดผม

280 bare แบร เปลือย

281 bargain บารเกน ตอรอง

282 bark บารค เหา

283 barrel บารเรล ถังไม,158.89 ลิตร

284 barricade แบรริเขด ขวาง,กั้น

285 barrier แบริเออร เครื่องกั้น,อุปสรรค

286 barter บารเทอร แลกเปลี่ยน

287 base เบส ฐาน,หลัก

288 basis เบสิส เกณฑ,ฐาน

289 basket บาสเก็ต กระจาด,ตระกรา

290 bat แบท คางคาว

291 bath บาทร อาบน้ํา,ชําระ

292 battle แบทเทิ้ล รบ,ปะทะ

293 bay เบย อาว

294 bazaar บาซาร ตลาด
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295 be บี เปน,อยู,คือ

296 beach บีช หาดทราย

297 beam บีม คาน

298 bean บีน ถั่ว

299 bear แบร แบกรับ,หมี

300 beard เบียรด เครา

301 beast บี๊สท สัตวเดรัฐฉาน,ดุราย

302 beat บีท ตี,ทุบ

303 beauty บิ๊วที่ สวย,งาม

304 become บีคัม กลายมาเปน

305 bed เบด เตียง

306 bee บี ผึ้ง

307 beef บี๊ฟ เนื้อวัว

308 before บีฟอร กอน,ตอหนา

309 beg เบก ขอรอง,ออนวอน

310 beggar เบกการ ขอทาน

311 begin บีกิน เริ่มตน

312 behalf บีฮาลฟ ในนามของ

313 behave บีแฮฝ พฤติการณ

314 behind บีฮายน ขางหลัง

315 believe บีลี๊ฝ เชื่อ,ศรัทธา

316 bell เบลล ระฆัง,กระดิ่ง

317 belong บีลอง เปนของ

318 beloved บีเลิ๊ฝ เปนที่รัก

319 below บีโลว ต่ํากวา,เบื้องใต

320 belt เบลท เข็มขัด

321 bench เบนช มานั่ง

322 beneath บีนี๊ทร ใต,ต่ํากวา

323 benefit เบเนฝต ประโยชน

324 beside บีไซด ขาง,นอกจาก

325 besiege บีซี๊จ ลอม,กลุมรุม

326 best เบสท ดีที่สุด

327 bestow บีโทว สละให

328 bet เบท พนัน

329 betray บีเทรย ทรยศ

330 better เบทเทอร ดีกวา

331 between บีทะวีน ระหวาง
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332 beverage เบฝเวอรเหรจ เครื่องดื่ม

333 beware บีแวร ระวัง

334 beyond บียอนด พน,โพน,เกิน,นอกจาก

335 bi- ไบ สอง

336 bias ไบแอดส อคติ

337 bid บิด ใหราคา,ประมูลราคา

338 big บิ๊ก ใหญ

339 bill บิลล บัญชีรายการ,พรบ.,ตั๋วเงิน

340 billion บิ๊ลเลี่ยน พันลาน

341 bio- ไบโอ ชีวะ

342 biography ไบโอกราฟฟ ประวัติบุคคล

343 biology ไบโอโลจี้ ชีววิทยา

344 bird เบิรด นก

345 birth เบริ๊ท เกิด

346 biscuit บิ๊สกิต ขนมปงกรอบ

347 bishop บิ๊ฉอพ พระในศาสนาคริสต

348 bite ไบท กัด

349 bitter บิ๊ทเทอร ขม,ขมขื่น

350 bizarre บิซารร ประหลาด

351 black แบลค ดํา

352 blackmail แบลคเมล ขูกรรโชก

353 blade เบลด ใบมีด

354 blame เบลม ตําหนิ,โทษ

355 blank แบลงค เปลา,วางเปลา

356 blanket แบลงเคท ผาหม

357 blast บลาสทํ ระเบิด

358 blaze เบลซ โชติชวง

359 bleak บลี๊ค อางวาง,เศรา

360 blend เบลนดฺ ผสมผสาน

361 bless เบลส ใหพร

362 blind ไบลนฺดฺ บอด

363 blink บลิ๊งค กระพริบตา

364 block บลอค กีดขวาง

365 blond บลอนด สีบลอนด

366 blood บลัด เลือด,เลือดออก

367 bloom บลูม เบงบาน

368 blossom บลอสซั่ม แตกเนื้อหนุม,ออกดอก
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369 blow โบลว เปา

370 blue บลู สีน้ําเงิน,สีฟา,เศรา

371 blur เบลอร พรา,มัว

372 board บอรด ไมกระดาน,คณะกรรมการ

373 boat โบท เรือ

374 body บอดี้ รางกาย,ทั้งตัว,ศพ

375 boil บอยลฺ ตม,เดือด

376 bold โบลดฺ เดน,ชัด,อาจหาญ

377 bolt โบลทฺ สลัก,นอต

378 bomb บอมบฺ ระเบิด,กระหน่ํา

379 bond บอนดฺ ผูกมัด,พันธบัตร

380 bone โบน กระดูก,กาง

381 bonus โบนัส รางวัลพิเศษ

382 book บุค หนังสือ,จอง

383 boom บูม เจริญ

384 boost บูสทฺ สงเสริม

385 boot บูท รองเทาหุมสน

386 border บอรเดอรฺ พรมแดน,ขอบ,ริม

387 bore บอรฺ เบื่อ

388 borrow บอโรว กู,ยืม

389 boss บอสสฺ นาย,หัวหนา

390 both โบทรฺ ทั้งสอง

391 bother บอเทรอรฺ รบกวน

392 bottle บอทเทิ่ล ขวด

393 bottom บอททอม ต่ําสุด,กน

394 bounce เบาสฺ กระแทก

395 bound บาวนฺดฺ ขอบเขต

396 bow บาว คํานับ

397 bowl โบลว ชามกลม

398 box บอกซฺ กลอง,ชก

399 boycott บอยขอททฺ คว่ําบาตร

400 brain เบรน สมอง

401 brake เบรค เบรค,หามลอ

402 branch บรานชฺ กิ่งกาน,สาขา

403 brand แบรนดฺ ยี่หอ

404 brass บราสสฺ ทองเหลือง

405 brave เบรฝ กลาหาญ
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406 bread เบรด ขนมปงปอนด

407 break เบรค แตก,ทําลาย

408 breast บรี๊สทฺ หนาอก

409 breath บรี๊ทฺรฺ หายใจ

410 breed บรีด เพาะพันธุ,ผสมพันธุ

411 breeze บรซ ลมออนๆ

412 bribe ไบรบํ สินบน

413 brick บริ๊ค อิฐ

414 bride ไบรดํ เจาสาว

415 bridge บริดจ สะพาน

416 brief บริ๊ฟ สรุปสั้นๆ

417 bright ไบรท สวาง,ฉลาด

418 brilliant บริ๊ลเลี่ยนทํ สุกใส,หลักแหลม

419 bring บริง พามา,นํามา

420 broad บรอด กวาง

421 broker โบรคเคอร นายหนา

422 brother บราเทอรํ นอง,พี่ชาย

423 brown บราวนํ สีน้ําตาล

424 brush บรัช แปรง,ปด

425 bubble บั๊บเบิ้ล ฟอง

426 buck บั๊ค ดอลลาร

427 bud บัด ตา(ที่จะโตเปนกิ่งหรือดอก)

428 buddy บั๊ดดี้ เพื่อน

429 budget บั๊ดเจท งบประมาณ

430 buffer บั๊ฟเฟอร ปะทะไว

431 buffet บุฟเฟ บุฟเฟ

432 bug บั๊ก แมลง

433 build บิ้ลดํ สราง

434 bulb บั้ลบํ กระเปาะ

435 bulk บั๊ลคํ ขนาด,ใหญโต

436 bull บูลล วัว

437 bullet บัลเล กระสุน

438 bulletin บูเลทิน แถลงการณ

439 bump บั๊มพํ ชน,กระแทก

440 bun บัน ขนมปงนุม

441 bundle บั๊นเดิ้ล หอ

442 buoy บอย ทุน,ทําใหลอย
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443 burden เบอรํเดน ภาระ

444 bureaucrat บูโรแครท ขาราชการ

445 burglar เบอรกลารํ ขโมย

446 burn เบิรน เผา,ไหม

447 burst เบิ๊รสท ระเบิด

448 bury เบอรี่ ฝง

449 bus บัส รถเมล

450 bush บุช พุมไม

451 busy บี๊ซี่ ยุง,มีธุระ

452 but บั๊ท แต

453 butter บั๊ทเทอรํ เนย

454 butterfly บั๊ทเทอรํฟลาย ผีเสื้อ

455 button บั๊ททอน ปุม

456 buy บาย ซื้อ

457 by บาย ใกล,โดย,ขาง

458 bye-bye บาย-บาย ลากอน

459 cab แคบ รถแท็กซี่

460 cabin เคบิ้น กระทอม,หองนอนในเรือ

461 cabinet คาบิเหน็ต คณะรัฐมนตรี,โตะที่มีลิ้นชัก

462 cable เคเบิ้ล เชือก,สายไฟ

463 cadet คาเด็ท นักเรียนทหาร

464 café คาเฟ รานกาแฟ

465 cafeteria คาเฟที๊เรีย รานอาหาร

466 cage เคจ กรง

467 cake เคก เคก

468 calculate แคลคูเหลท คํานวณ

469 calendar แคเล็นดารํ ปฏิทิน

470 caliber แคลิเบอรํ ระดับสติปญญาความสามารถ

471 call คอลลํ รองเรียก

472 calm คาลํม สงบ

473 camel แคเมล อูฐ

474 camera แคเมรา กลอง

475 camouflage แคมเมอฟลาจ พรางตัว

476 camp แคมพํ ที่พัก,พักแรม

477 campaign แคมเพน รณรงค

478 campus แคมพัส วิทยาลัย

479 can แคน สามารถ ,กระปอง
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480 canal คะแนล คลอง

481 cancel แคนเซิ้ล ยกเลิก

482 cancer แคนเซอร มะเร็ง

483 candidate แคนดิเดท ผูสมัคร

484 candle แคนเดิ้ล เทียน

485 candy แคนดี้ ลูกกวาด

486 cane แคน ออย

487 cannon แคนนอน ปนใหญ

488 canteen แคนทีน โรงอาหาร

489 canyon แคนยอน หุบเขา

490 cap แคพ หมวก

491 capable แคพพะเบิ้ล สามารถ

492 cape เคพ แหลม

493 capillary คะพิ๊ลารี่ หลอดที่มีรูเล็กๆ

494 capital แคพพิทอล เมืองหลวง,เงินทุน

495 capsule แคพซูล แคปซูล

496 captain แคพเทน รอยเอก,กัปตัน

497 caption แคพชั่น คําอธิบายภาพ

498 capture แคพเจอรํ จับได,ยึดได

499 car คารํ รถ

500 caravan คาราวาน ขบวนรถ

501 carbon คารบอน ถาน,คารบอน

502 card คารด ไพ,นามบัตร

503 cardinal คารดินัล พระราชาคณะ

504 care แคร เอาใจใส,ดูแล,รักษา

505 career แครเรีย อาชีพ

506 careful แครฟูล ระวัง

507 cargo คารโก สินคาที่บรรทุกโดยเรือ

508 carnival คารนิฝอล การเลนสนุกสนาน,การแห

509 carpenter คารเพนเทอร ชางไม

510 carpet คารเพ็ท พรม

511 carry แครรี่ แบก,หาม,นําไป

512 cart คารท เกวียน

513 case เคส เรื่อง,กรณี

514 cash แคช เงินสด

515 cassette คัสเซ็ททํ ตลับบรรจุ

516 cast แคสทํ ทิ้ง,ลอก,หลอ(โลหะ),ชื่อผูแสดง
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517 castle แคสเซิ่ล ปราสาท

518 casual แคสชวล ไมเอาใจใส,ไมเปนทางการ

519 casualties แคสชวลที่ส คนบาดเจ็บและตาย

520 cat แคท แมว

521 catalog คะทะลอก บัญชีรายชื่อสินคา

522 catalyst คะทะลิสท ตัวเรง

523 catch แค็ทช จับ,ตระครุบ,ฉวย

524 category แคทิกอรี่ แบงออกเปนประเภทๆ

525 cattle แคทเทิ่ล วัวควาย

526 cause คอส สาเหต,ุทําใหเกิด

527 caution คอชั่น ระมัดระวัง,ตักเตือน

528 cave เคฝ ถ้ํา

529 cavity แคฝที่ โพรง

530 cease ซี๊ส หยุด,เลิก

531 ceiling ซี๊ลิ่ง เพดาน

532 celebrate เซเลเบรท ฉลอง

533 cell เซล หองขัง

534 censor เซนเซอร ตรวจตรา

535 center เซนเทอร ตรงกลาง,ใจกลาง

536 centre เซนเทอร ตรงกลาง,ใจกลาง

537 century เซนจูรี่ ศตวรรษ

538 ceremony เซิ๊ริโมนี่ พิธี

539 certain เซอรเทน แนนอน

540 certificate เซอรทิ๊ฟเขท ประกาศนียบัตร

541 chain เชน โซ

542 chair แชร เกาอี,้ประธาน

543 challenge แชลเลนจํ ทาทาย

544 champ แชมพํ ผูชนะเลิศ

545 chance แชนซํ โอกาส,หนทาง

546 change เชงจํ เปลี่ยน,ทอน,แลก

547 channel แชนเนล ชอง,ชองแคบ

548 chaos เคออส ยุงเหยิง

549 chapter แชพเทอร บท

550 character แครแรคเทอร ลักษณะ,ตัวอักษร

551 charge ชารจ บรรจุ,หนาที,่คิดราคา

552 charisma คารริ๊สมา บารมี

553 charm ชารม เสนห
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554 chart ชารท แผนที่,แผนภูมิ

555 charter ชาเทอร กฏบัตร,ธนาคาร

556 chase เชส ไลตาม

557 chat แชท พูดคุย

558 cheap ชี๊พ ถูก,ดอยคา

559 cheat ชี๊ท โกง

560 check เช็ค ตรวจสอบ

561 cheer เชียรํ ไชโย,ชื่นบาน

562 cheese ชี๊ส เนยแข็ง

563 chef เชฟ หัวหนา,หัวหนาครอบครัว

564 cheque เช็ค เช็ค

565 chess เชสส หมากรุก

566 chest เชสทํ หนาอก

567 chew ชิว เคี้ยว

568 chic ชิค เท

569 chief ชี๊ฟ หัวหนา

570 child ชายลํดํ เด็กๆ

571 chilli ชิลลี่ พริก

572 chip ชิพ เศษไม,เบี้ย

573 choice ชอยซํ ทางเลือก,ตัวเลือก

574 cholera คอเลอรา อหิวาตกโรค

575 choose ชูส เลือก

576 chop ชอพ สับ

577 chopsticks ชอพสติคสํ ตะเกียบ

578 chorus คอรัส ประสานเสียง

579 chronic ครอนิค เรื้อรัง

580 chronicle ครอนิเคิ้ล บันทึกเหตุการณตามลําดับ

581 church เชิรช โบสถ

582 circle เซอรเคิ้ล วงกลม,ลอม

583 circuit เซอรกิท วงจร

584 circulate เซอรคิวเหลท หมุนเวียน

585 circumstance เซอรคั่มสแสตนซ เหตุการณ

586 circus เซอรคัส ละครสัตว

587 cite ไซท อาง

588 city ซิ๊ที่ เมืองใหญ

589 civil ซี๊ฝล พลเรือน

590 claim เคลม อาง,เรียกรอง
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591 clash แคลช ปะทะ

592 class คลาสสํ ขั้น,ชั้น,หองเรียน

593 clay เคลย ดินเหนียว

594 clean คลีน สะอาด,สุจริต

595 clear เคลียร ใส,ชัดเจน,เก็บกวาด

596 clerk เคิรค เสมียน

597 clever เคลเฝอร ฉลาด

598 click คลิ๊ก เสียงดังกริ๊ก

599 client ไคลเอนท ลูกความ

600 climate ไคลเหมท บรรยากาศ

601 climax ไคลแหมกซํ จุดสําคัญ

602 climb ไคลบ ปน

603 cling คลิ๊ง เกาะ,ติด,ยึด

604 clock คลอค นาฬิกา

605 clockwise คลอคไวส หมุนตามเข็มนาฬิกา

606 close โคลส ปด,ใกล

607 cloth โคลท เสื้อผา

608 cloud คลาวดํ เมฆ

609 clown คลาวนํ ตัวตลก

610 club คลับ สโมสร

611 clue คลู รองรอย

612 cluster คลั๊สเทอร กลุม

613 clutch คลัทซ กํา,ควา

614 co- โค รวมกัน

615 coach โคช ครูฝก,รถ

616 coal โคล ถานหิน

617 coalition โคอะลิ๊ชั่น การรวมกัน,รัฐบาลผสม

618 coast โคสท ฝงทะเล

619 coat โคท เสื้อ,เคลือบ,หุม,ฉาบ

620 cobra คอบรา งูเหา

621 cocaine โคเคน โคเคน

622 cock คอค ไกโตง,หัวโจก

623 cocktail คอคเทล เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล

624 coconut โคโคนัท มะพราว

625 code โคด รหัส

626 coexist โคเอ็กซิสท อยูรวมกัน

627 coffee คีอฟฟ กาแฟ
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628 coffin คอฟฟน โลงศพ

629 cognition คอกนิ๊ชั่น รู,ทราบ

630 cohere โคเฮีย เกาะติดกัน,สามัคคี

631 coil คอยล มวนเปนวง

632 coin คอยนํ เหรียญ

633 coincide โคอินไซด ตองกัน

634 cold โคลด หนาวเย็น,ไขหวัด

635 collaborate คอลลาโบเรท รวมมือ

636 collapse คอลแลพสํ พังทลายลง

637 collar คอลลาร คอเสื้อ,ปลอกคอ

638 colleague คอลลี๊ก เพื่อนรวมงาน

639 collect คอลเลคท สะสม,รวบรวม

640 college คอลลิจ วิทยาลัย

641 collide คอลไลด ปะทะกัน

642 colliod คอลลอยด สารแขวนลอย

643 colony โคโลนี่ เมืองขึ้น

644 color,colour คั๊ลเลอร ส,ีระบายส,ีสดใส

645 column คอลลั่มนํ เสา,แถวตามแนวตั้ง

646 coma โคมา ไมรูสึกตัว

647 comb โคมบํ หวี,สะสาง

648 combat คอมแบท ตอสู

649 combine คอมไบน รวมกัน,ประกอบกัน

650 combustion คอมบั๊สชั่น การสันดาป

651 come คัม มา,เขามา

652 comedy คอมเมดี้ ตลก,ตัวตลก

653 comet โคเหม็ท ดาวหาง

654 comfort คอมฟอรท สบาย,ปลอบโยน

655 command คอมมานด สั่ง,คําสั่ง,ครอบงํา

656 commence คอมเมนซํ เริ่มตน

657 comment คอมเมนท วิจารณ

658 commerce คอมเมิรซ คาขาย

659 commission คอมมิ๊ชชั่น คณะกรรมาธิการ,คานายหนา

660 commodity คอมมอดิที่ สินคาโภคภัณฑ

661 common คอมมอน รวมกัน,ธรรมดา,เหมือนกัน

662 commune คอมมูน ชุมชน

663 communicate คอมมิ๊วนิเขท สื่อสาร

664 compact คอมแพ็คทํ กะทัดรัด
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665 companion คอมแพเนี่ยน เพื่อน,เพื่อรวมเดินทาง

666 compare คอมแพร เปรียบเทียบ

667 compass คอมพาสสํ เข็มทิศ

668 compatible คอมแพทิเบิ้ล เขากันได

669 compensate คอมเพ็นเสท ชดเชย

670 compete คอมพีท แขงขัน

671 complain คอมเพลน บน,รองทุกข

672 complement คอมพลีเมนท ทําใหครบ,สวนประกอบ

673 complete คอมพลีท เสร็จ,สมบูรณ

674 complex คอมเพล็กซ ซับซอน

675 complicate คอมพลิเขท ซับซอน

676 comply คอมพลาย ยินยอม

677 component คอมโพเนนทํ สวนประกอบ

678 compose คอมโพส แตง,เรียง

679 compound คอมพาวนดํ ผสม,ประกอบ,บริเวณที่มีรั้วรอบ

680 comprehend คอมพรีเฮ็นดํ เขาใจ,สรุป,กวางขวาง

681 compress คอมเพรส กด,อัด

682 comprise คอมไพรซ ประกอบดวย

683 compromise คอมโพรไหมสํ ประนีประนอม

684 compulsive คอมพั๊ลซีฟ จูงใจ,ดึงดูด

685 compute คอมพิ๊วท คํานวณ

686 conceal คอนซีล ปด,บัง

687 concede คอนซี๊ด ยอมรับ

688 conceive คอนซี๊ฝ คิดขึ้น

689 concentrate คอนเซ็นเทรท มุง,เนน

690 concern คอนเซิรน กังวล,เกี่ยวของ

691 concert คอนเสิรท การแสดงดนตรี

692 conclude คอนคลูด สรุป,จบ

693 concrete คอนครีท เห็นไดชัด,มีตัวตน

694 condemn คอนเดมนํ ดาวา,ลงโทษ

695 condense คอนเดนส ควบแนน,ขน

696 condition คอนดิ๊ชั่น เงื่อนไข,ขอแม

697 conduct คอนดัคท นํา,การทํา

698 cone โคน กรวย

699 confection คอนเฟคชั่น ลูกกวาด

700 confess คอนเฟสส สารภาพ

701 configuration คอนฟกุเรชั่น รูปราง,สัณฐาน
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702 confine คอนไฟน ขอบเขต,จํากัด

703 confirm คอนเฟรม ยืนยัน

704 conflict คอนฟลิคทํ ขัดแยง

705 confront คอนฟรอนทํ เผชิญหนา

706 confuse คอนฟวส สับสน

707 congest คอนเจสท แออัด

708 congratulate คอนเกรทุเหลท แสดงความยินดี

709 congress คองเกรส สภา

710 conjunction คอนจั๊งชั่น สันธาน

711 connect คอนเน็คท เชื่อมตอ,เกี่ยวของ

712 conscious คอนเชียส รูสึกตัว,มีสติ

713 consecutive คอนเซคคิวถีฟ ติดตอกัน

714 consensus คอนเซนซัส เอกฉันท

715 consequence คอนซีเควนซ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

716 conserve คอนเซิรฝ รักษา,สงวน

717 consider คอนซิ๊เดอร พิจารณา,นึกถึง

718 consist คอนซิ๊สท ประกอบดวย

719 consistent คอนซิ๊สเทนท ยืนหยัด

720 consolidate คอนโซลิเดท ทําใหแข็ง,รวมกัน

721 constant คอนสแตนทํ คงที่

722 constitute คอนสทิทิวท ประกอบขึ้น,รัฐธรรมนูญ

723 constrain คอนสเทรน บังคับ,ฝนใจ,ขอจํากัด

724 construct คอนสทรั๊คท สราง

725 consul คอนซัล กงสุล

726 consult คอนซั้ลท ปรึกษา

727 consume คอนซูม บริโภค

728 contact คอนแทคท สัมผัส,ติด

729 contain คอนเทน บรรจุ,จํากัดวง

730 contaminate คอนทามิเหนท ปนเปอน

731 contemporary คอนเท็มโพรารี่ รุนเดียวกัน,รวมสมัย

732 contempt คอนเทมพ ดูถูก

733 contend คอนเท็นดํ โต,เถียง

734 contest คอนเทสทํ ประกวด,แขงขัน

735 continent คอนทิเนนทํ ทวีป

736 continue คอนทิ๊นิว ตอไป,สืบเนื่อง

737 contract คอนแทรคทํ สัญญาจาง,หดตัว

738 contrast คอนทราสทํ ตรงกันขาม
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739 contribute คอนทริ๊บิ้วท ชวยเหลือ,สนับสนุน

740 control คอนโทรล ควบคุม

741 controversy คอนโทรเวอรซี่ โตเถียง

742 convenience คอนฝเนี๊ยนซํ สะดวก

743 convention คอนเฝนชั่น การประชุม,ถือเปนแบบ

744 conventional คอนเฝนชั่นนัล เปนระเบียบแบบแผน

745 converge คอนเฝรจ รวมกัน

746 converse คอนเฝรส ติดตอ,สัมพันธ,ตรงกันขาม

747 convert คอนเฝรท กลับ,แปลง

748 convey คอนเฝย นํา,สง

749 convict คอนฝคทํ ลงโทษ

750 convince คอนฝนซํ ทําใหเชื่อ

751 convoy คอนฝอย ขบวนเรือสินคา

752 cook คุค ทําอาหาร

753 cool คูล เย็น,เจง

754 cooperate โคออฟเพอเหรท รวมมือ

755 cope โคพ สู,จัดการ

756 copper คอพเพอร ทองแดง

757 copy คอพพี่ สําเนา,ลอกแบบ

758 cord คอรด เชือก,ดาย

759 core คอร แกน,แกน

760 corn คอรน ขาวโพด

761 corner คอรเนอร มุม,เลี้ยวมุม

762 corporation คอรโพเรชั่น บริษัท,คณะ

763 correct คอรเร็คทํ ถูกตอง,ทําใหถูกตอง

764 correspond คอเรสพอนดํ ตรงกัน

765 correspondent คอรํเรสพอนเดนทํ ผูสื่อขาว

766 corrode คอรโรด กัด,กรอน

767 corrupt คอรรัพทํ ทําใหเลวลง

768 cost คอสทํ ตนทุน

769 cottage คอทเถจ กระทอม

770 cotton คอททอน ฝาย

771 cough คอฟ ไอ

772 council เคาซิ่ล สภา,ที่ปรึกษา

773 counsel เคี้าเซล ปรึกษา,แนะนํา

774 count เคาทํ นับ,ถือ,หวัง

775 counter เคาเทอร เครื่องนับจํานวน,โตะยาว
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776 counter เคาเทอร ตอบโต

777 counterpart เคาเทอรพารท สําเนา,ของคูกัน

778 country คั๊นทรี่ ประเทศ,ชนบท

779 coup คูพ รัฐประหาร

780 couple คั๊พเพิ่ล สอง,คู

781 coupon คูปอง คูปอง

782 courage เคอเหรจ กลาหาญ

783 course คอรส เสนทาง,หลักสูตร

784 court คอรท สนาม,ศาล

785 cousin เคาซิน ลูกพี่ลูกนอง

786 cover โคฝเฝอร ปกคลุม,บิดบัง,คุม

787 cow คาว วัวตัวเมีย

788 coward โคหวารด ขี้ขลาด

789 crab แครบ ปู

790 crack แครค แตก,ราว

791 craft คราฟทํ ยาน,อาชีพ

792 crawl ครอล คลาน

793 credit เครดิท เชื่อถือ,เงินเชื่อ

794 crime ไครม อาชญากรรม

795 crisis ไครสิส วิกฤติการณ

796 critic คริ๊ทิค วิจารณ

797 critical คริ๊ทิคอล วิกฤติ

798 crocodile ครอคโคไดล จระเข

799 crop ครอพ พืชผล

800 cross ครอสสํ ขาม,กากบาท

801 crowd คราวดํ ฝูงชน

802 crown คราวน มงกุฏ

803 crucial ครูเชี่ยล สําคัญ

804 crude ครูด น้ํามันดิบ

805 cruel ครูเอล ทารุณ,โหดราย

806 cruise ครูยสํ ลองเรือเที่ยว

807 crush ครัช บด,กระแทก

808 cry คราย รอง,รองไห

809 crystal คริ๊สตัล ผลึก

810 cube คิ้วบํ ลูกบาศก

811 cucumber คิ๊วคัมเบอร แตงกวา

812 cuisine คูซีน อาหาร
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813 cultivate คั๊ลทิเวท เพาะปลูก

814 culture คั๊ลเจอร วัฒนธรรม

815 cumulative คิ๊วมูเลทีฟ สะสม

816 cup คัพ ถวย

817 cure เคียวรํ รักษา

818 curfew เคอรฟว หามออกจากบาน

819 curious คิ๊วเรียส อยากรูอยากเห็น

820 current เคอรเรนท ปจจุบัน,กระแสน้ํา,เงินตรา

821 curriculum เซอริ๊คูลั่ม หลักสูตร

822 curry เคอรํรี่ แกง

823 curse เคอรส สาปแชง

824 curtain เคอรเทน มาน

825 curve เคอรฟ โคง,เสนโคง

826 custody คั๊สโทดี้ ผูปกครอง

827 custom คั๊สทอม ขนบธรรมเนียม,ศุลกากร

828 cut คัท ตัด,ลด

829 cycle ไซเคิ้ล วงกลม

830 dad แดด พอ

831 daily เดลี่ ประจําวัน

832 dairy แดรี่ นม

833 dam แดม เขื่อน

834 damage แดเหมจ เสียหาย

835 damn แดมนํ สาปแชง

836 dance แดนซ เตนรํา

837 dandruff แดนดรัฟฟ รังแค

838 danger แดงเจอร อันตราย

839 dare แดร กลา,ทา,บังอาจ

840 dark ดารค มืด,มัว

841 darling ดารลิ่ง ที่รัก

842 data เดทา ขอมูล

843 date เดท วันที่,นัดพบ

844 daughter ดอเทอร ลูกสาว

845 dawn ดอวน รุงเชา

846 day เดย วัน,กลางวัน

847 de- ดี ลด

848 dead เดด ตาย

849 deaf ดี๊ฟ หูหนวก
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850 deal ดีล ความตกลง,เกี่ยวของ

851 dean ดีน คณบดี

852 dear เดียร ที่รัก

853 dearly เดี๊ยรลี่ มีราคาแพง

854 death เดท ตาย

855 debate ดีเบท โตแยง,โตวาที

856 debit เดบิท หนี้สิน

857 debt เด็บ หนี้สิน

858 decade เดคเขด ทศวรรษ

859 decentralize ดีเซนทรัลไลซํ กระจายอํานาจ

860 decide ดีไซด ตัดสินใจ

861 decision ดีซิ๊ชั่น ตัดสินใจ

862 deck เด็ค ดาดฟาเรือ

863 declare ดีแคล ประกาศ

864 decline ดีไคลน ลาด,เอียง,เสื่อม

865 decode ดีโคด ถอดรหัส

866 decorate เดคโคเหรท ตกแตง

867 decrease ดี๊ครีซ ลดลง

868 dedicate เดดดิเขต อุทิศ

869 deduct ดีดั๊คท หักออก

870 deem ดีม ถือวา

871 deep ดี๊พ ลึก,สุดซึ้ง

872 deer เดียร กวาง

873 default ดีฟอลท ไมมี,หมด

874 defeat ดีฟท ทําลาย,ความพายแพ

875 defect ดีเฟคท ขอบกพรอง

876 defend ดีเฟนด ปองกันตัว,ตั้งรับ

877 define ดีไฟน นิยาม

878 defrost ดีฟรอสท ทําใหน้ําแข็งละลาย

879 defy ดีฟาย ยั่ว,ฝาฝน

880 degrade ดีเกรด ลดยศ

881 degree ดีกรี ระดับชั้น,ปริญญา,องศา

882 delay ดีเลย ลาชา,ทําใหลาชา

883 delegate ดีลิเกท ผูแทน

884 delete ดีลี๊ท ลบ

885 delight ดีไลท ดีใจ,พอใจ

886 deliver ดีลิ๊เฝอร สง,มอบ
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887 delta เดลทา สามเหลี่ยม

888 deluge เดลิวจ น้ําทวม

889 demand ดีมานด เรียกรอง

890 democracy ดีมอคเครซี่ ประชาธิปไตย

891 demonstrate ดีมอนสเทรท สาธิต,เดินขบวน

892 dense เดนส หนาแนน

893 dental เดนทอล เกี่ยวกับฟน

894 deny ดีนาย ปฏิเสธ

895 depart ดีพารท ออกจาก

896 department ดีพารทเมนท แผนก

897 depend ดีเพ็นดํ ขึ้นอยูกับ

898 deploy ดีพลอย จัด

899 deposit ดิพอสิท ฝากเงิน,วางเงินมัดจํา

900 depot ดี๊โพ โรงเก็บของ

901 depreciate ดีพรี๊ซิเอท เสื่อมคา

902 depress ดีเพรส ตกต่ํา

903 derail ดีเรล ตกราง

904 derive ดีไรฝ ไดมา,สืบมา

905 descend ดีเซนดํ ตก,ลง,สืบมา

906 describe เดสไครบํ พรรณา

907 desert เดสเสิรท ทะเลทราย,อางวาง

908 design ดีไซนํ ออกแบบ

909 desire ดีไซรํ ปารถนา

910 desk เดสทํ โตะเรียน

911 desperate เดสเพอเหรท สิ้นหวัง

912 despite เดสไพทํ แมวา

913 dessert ดีเซิรท ขนมหวาน

914 destroy เดสทรอย สังหาร,ทําลาย

915 detail ดีเทล รายละเอียด

916 detain ดีเทน กักตัว

917 detect ดีเท็ค สืบหา

918 deter ดีเทอร กีด,ขวาง

919 detergent ดีเทอรเจนทํ ผงซักฟอก

920 determine ดีเทอรไมน ตั้งใจ,ตกลงใจ

921 devalue ดีแฝลู ลดคา

922 devastate เดฝาสเทท ลางผลาญ

923 develop เดเฝลหลอพ พัฒนา,เจริญ
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924 device ดีไฝซ ประดิษฐ,อุบาย

925 devil เดฝล ปศาจ

926 devote ดีโฝท อุทิศ

927 dew ดิว น้ําคาง

928 diabetes ไดอะบิ๊ทิซ โรคเบาหวาน

929 diagnose ไดแอกโนส วินิจฉัยโรค

930 diagram ไดอะแกรม แผนผัง

931 dial ไดอัล หมุน(กด)(โทรศัพท)

932 dial ไดอัล ปลอม,แกลงทํา

933 dialogue ไดอะหลอก การสนทนา

934 diameter ไดอะมิเทอร เสนผานศูนยกลาง

935 diamond ไดมอนดํ เพชร

936 diaper ไดอะเพอร ผาออม

937 diarrheal ไดอะเรีย ทองรวง

938 diary ไดอะรี่ สมุดบันทึกรายวัน

939 dictate ดิ๊คเทท เผด็จการ

940 die ดาย ตาย,แมพิมพ

941 diet ไดเอ็ท อาหาร,อดอาหาร

942 difference ดิ๊ฟเฟอเรนซ แตกตาง

943 difficult ดิ๊ฟฟคั้ลท ยาก

944 diffuse ดิฟฟวส แพร

945 dig ดีกกํ ขุด

946 digest ไดเจสท ยอย

947 digit ดิ๊จิท ตัวเลข

948 dignity ดิ๊กนิที่ เกียรติยศ

949 diligent ดิ๊ลิเจนท ขยัน

950 dilute ไดลูท เจือจาง

951 dim ดิม มัว,หมอง

952 dimension ไดเมนชั่น ขนาด

953 dinner ดินเนอร อาหารเย็น

954 dinosaur ไดโนซอร ไดโนเสาร

955 diploma ดิพโพลมา อนุปริญญา

956 diplomat ดิ๊พโพแมท นักการฑูต

957 direct ไดเร็ค ชี้,กํากับ,โดยตรง

958 dirt เดิรท ฝุน

959 dis- ดิส ไม

960 disappear ดิสแอพเพียร หายไป
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961 disappoint ดิสแอพพอยท ผิดหวัง,เสียใจ

962 disaster ดิสแอสเทอร ความหายนะ

963 disc ดิสค แผนกลม

964 discharge ดิสชารจ ปลอยออก

965 discipline ดิ๊สซิพลิ่น วินัย

966 discount ดิ๊สเคาท สวนลด

967 discourage ดิสคอเหรจ ทําใหทอ

968 discover ดิสโคฟเฝอร คนพบ

969 discriminate ดิสคริ๊มิเหนท แยกแยะ

970 discuss ดิ๊สคัสส อภิปราย

971 disease ดีซี๊ส โรค

972 disguise ดิสไกส ปลอม,ปลอมตัว

973 disgust ดิสกั๊สท ทําใหรังเกียจ

974 dish ดิช จานขาว

975 dismal ดิ๊สมอล สลดใจ

976 dismay ดิสเมย ทําใหตกใจ

977 dismiss ดิสมิ๊สส ไลออก,ใหออก

978 dispensable ดิสเพนเซเบิ้ล ไมมีก็ได

979 disperse ดิสเพอรส กระจัดกระจาย

980 displace ดิสเพลส การกระจัด,ไล,ขับ

981 display ดิสเพลย แสดง

982 dispute ดิสพิ้วทํ ทะเลาะ,โตเถียง

983 disrupt ดิสรัพท ทําลาย

984 dissent ดิสเซนท ไมเห็นดวย

985 dissolve ดิสโซลฝ ละลาย,สลาย

986 distance ดิ๊สแทนซํ ระยะทาง

987 distinct ดิสทิ๊งทํ ชัดเจน,แนแท

988 distinguish ดิสทิ๊งกวิช แยก,ทําใหเดน

989 distort ดิสถอรท บิดเบือน

990 distress ดิสเทรสส ทําใหทุกข

991 distribute ดิสทริบิ๊ว แจกจาย

992 district ดิ๊สทริคท อําเภอ,ตําบล

993 disturb ดิสเทอรบ รบกวน

994 diverge ไดเฝอรจ ตางออกไป

995 diversity ไดเฝอรซิที่ ความแตกตาง,หลากหลาย

996 divide ดีไฝดํ แบง,แยก

997 divorce ดีฝอรซ หยา
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998 do ดู ทํา

999 dock ดอค ทาเรือ

1000 doctor ดอคเทอร หมอ,ดร.

1001 document ดอคคิวเมนท หลักฐาน

1002 dog ดอกก หมา

1003 doll ดอลล ตุกตา

1004 dolphin ดอลฟน ปลาโลมา

1005 domain โดเมน ขอบเขต,อาณาจักร

1006 domestic โดเมสทิค ภายในประเทศ

1007 dominate โดมิเหนท ครอบงํา

1008 donate โดเหนท บริจาค

1009 door ดอร ประตู

1010 dot ดอท จุด

1011 double ดั๊บเบิ้ล สอง,สองเทา

1012 drama ดรามา ละคร

1013 dramatic ดราแมทิค นาตื่นเตน,เหมือนนิยาย

1014 draw ดรอว วาด,ลาก,ดึง

1015 dread เดรด นากลัว

1016 dream ดรีม ฝน,ความฝน

1017 dress เดรส แตงตัว,เครื่องแตงตัว

1018 drift ดริฟท ลอยไป

1019 drill ดริลล เจาะ

1020 drink ดริ๊งค ดื่ม

1021 drive ไดรฝ ขับ,ขับไล

1022 drop ดรอพ หยด,ตก,หยุด

1023 drought เดราท ฝนแลง

1024 drown ดราวน จมน้ํา

1025 drug ดรัก ยา,ยาเสพติด

1026 drum ดรัม กลอง

1027 drunk ดรั๊งค เมา

1028 dry ดราย แหง,ตาก

1029 dual ดูออล สอง,คู

1030 duck ดั๊ค เปด

1031 duct ดั๊คท ทอ

1032 ductile ดั๊คไทล เหนียว

1033 due ดิว กําหนด,ครบกําหนด

1034 duet ดูเอ็ท รองสองคน
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1035 dumb ดัมบ ใบ

1036 dump ดั๊มพ เท,กอง

1037 duplicate ดุพพลิเขท ฉบับเทียบ,กอปป

1038 durable ดิ๊วระเบิ้ล ทนทาน

1039 during ดิ๊วริ่ง ในระหวาง

1040 dust ดัสท ฝุน

1041 duty ดิ๊วที่ หนาที,่ภาษี

1042 dwarf ดวอรฟ เตี้ย,แคระ

1043 dwindle ดวิ๊นเดิ้ล ลดลง

1044 dynamic ไดแนหมิค เคลื่อนไหว

1045 dynasty ไดนาสที่ ราชวงศ

1046 each อีช แตละ

1047 eager อี๊เกอร กระหาย

1048 eagle อี๊เกิ้ล นกอินทรีย

1049 ear เอียร หู

1050 early เออรํลี่ แตเชา,มากอน,ตน

1051 earn เอิรน หาเลี้ยงชีพ,หาได

1052 earth เอิรทร โลก,พื้นดิน

1053 ease อี๊ส งาย,สบาย,ทําใหผอนคลาย

1054 east อี๊สท ตะวันออก

1055 eat อี๊ท กิน

1056 eccentric เอ็คเซนทริค เบี้ยว,ชอบกล

1057 echo เอคโค เสียงสะทอน

1058 eclipse อ-ิคลิ๊พส มัวหมอง,บังรัศมี

1059 ecology อีโคโลจี้ นิเวศวิทยา

1060 economic อีโคโนหมิค เศรษฐกิจ

1061 economy อีโคโนมี่ ประหยัด

1062 edge เอจ ขอบ

1063 edible อิดิ๊เบิ้ล กินได

1064 edit เอดิท แกไข

1065 educate เอดดูเขท ศึกษา

1066 effect เอฟเฟค กอใหเกิดผล

1067 effort เอฟฟอรท ความพยายาม

1068 egg เอกก ไข

1069 ego อี๊โก ความยึดมั่นในตนเอง,อวดดี

1070 either ไอเทรอ อยางใดอยางหนึ่ง

1071 eject อีเจ็คท ไล,ขับ
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1072 elastic อีลาสติค ยืดหยุน

1073 elbow เอลโบว ขอศอก

1074 elect อิเล็คท เลือกตั้ง

1075 electric อิเลคทริค ไฟฟา

1076 electrode อิเลคโทรด ขั้วไฟฟา

1077 elegant เอเลแกนท สละสลวย,สงางาม

1078 element เอลิเมนท ธาตุ

1079 elephant เอเลแฟนท ชาง

1080 elevate เอลลิเหวท เลื่อน,ยก

1081 eligible เอลิจิเบิ้ล เหมาะ

1082 eliminate อิลิ๊มิเหนท กําจัด

1083 elite อีหลีท ชนชั้นสูง

1084 ellipse อีลิ๊พส วงรี

1085 else เอลส อื่นๆ,นอกจากนั้น

1086 em- เอ็ม

1087 embargo เอ็มบารโก หามสงสินคา

1088 embrace เอ็มเบรซ กอด,รวบเขาไว

1089 embryo เอมบริโอ ตัวออน

1090 emerge อีเมอรจ ปรากฏออกมา

1091 emergency อีเมอรเจนซี่ ฉุกเฉิน

1092 emotion อีโมชั่น อารมณ,ความรูสึก,ออนไหว

1093 emperor เอมเพอเรอ จักรพรรดิ

1094 emphasis เอมฟาสิส ย้ํา,เนน

1095 empire เอมไพร อาณาจักร

1096 employ เอ็มพลอย จาง

1097 employee เอ็มพลอยยี่ ลูกจาง

1098 employer เอ็มพลอยเยอร นายจาง

1099 empower เอ็มพาวเวอร ใหอํานาจ

1100 empty เอมพที่ วางเปลา

1101 emulsion อิมั๊ลชั่น ของผสม

1102 en- เอ็น

1103 enable เอ็นเอเบิ้ล ทําใหสามารถ

1104 enact เอ็นแอ็ค แสดง

1105 enchant เอ็นแชนท ทําใหหลงไหล

1106 enclose เอ็นโคลส ลอมรอบ

1107 encourage เอ็นเคอเหร็จ สนับสนุน

1108 end เอ็นด จบ,สุด,ทาย
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1109 endeavor เอ็นดี๊ฟเวอร พยายาม

1110 endorse เอ็นโดส ลงนามรับรอง

1111 endure เอ็นเดียวรํ ทนทาน

1112 enemy เอนนิมี่ ศัตรู

1113 energy เอนเนอรจี้ พลัง,พลังงาน

1114 enforce เอ็นฟอรซ บังคับใช

1115 engage เอ็นเกจ มีสวนรวม,นัดหมาย,ตอสู

1116 engine เอนจิ้น เครื่องยนต

1117 enhance เอ็นแฮนซ สงเสริม

1118 enigma อีนิ๊กมา ลึกลับ

1119 enjoy เอ็นจอย สนุก

1120 enlarge เอ็นลารจ ทําใหใหญขึ้น

1121 enormous อีนอรมัส มากมาย

1122 enough อีนาฟ เพียงพอ

1123 ensure เอ็นชัวร ทําใหแนใจ

1124 enter เอนเทอร เขาไป

1125 enterprise เอนเทอรไพรส บริษัท,กิจการ

1126 entertain เอนเทอรเทน ทําใหสนุก

1127 entire เอ็นไทรํ ทั้งหมด

1128 entitle เอ็นไทเทิ่ล สมควรไดรับ

1129 envelop เอ็นเฝ-หลอพ ซอง,ลอมรอบ

1130 equal อี๊ควอล เทากัน

1131 equation อีเควชั่น สมการ

1132 equilibrium อีควิลิ๊เบี่ยม สมดุล

1133 equipment อีควิ๊พเมนท เครื่องมือ

1134 equity เอควิที่ ยุติธรรม

1135 equivalent อ-ีควิ๊-ฝาเลนท เทาเทียมกัน

1136 era เอรา ยุค

1137 erase อีเรส ลบ

1138 erode อีโรด กัดกรอน

1139 erupt อีรัพท ระเบิด

1140 escalate เอสคาเลท เพิ่ม,ขยาย,ยกใหสูงขึ้น

1141 escape เอสเขพ หนี

1142 especial เอสเพเชี่ยล โดยเฉพาะ

1143 essay เอสเซยํ เรียงความ

1144 essence เอสเซนซ จําเปน

1145 establish เอสแทบบลิช สราง,ตั้งมั่น
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1146 estate เอสเทท ที่ดิน,ทรัพยสิน

1147 esteem เอสทีม นิยม,นับถือ

1148 estimate เอสทิเหมท ประมาณ

1149 eternal อิทเทอรนอล อมตะ

1150 ethics เอททิคส จรรยาบรรณ

1151 evacuate อีแฝคคิวเอท อพยพ,ถอย

1152 evaluate อีแฝลูเอท ประเมินคา

1153 evaporate อีแวโพเหรท ระเหย

1154 eve อี๊ฟ วันศุกรดิบ

1155 even อี๊เฝน แมแต,เทาเทียม

1156 evening อี๊ฝนิ่ง ตอนเย็น

1157 event อีเฝนท เหตุการณ

1158 eventually อีเฝนชวลลี่ ในที่สุด

1159 ever เอเฝอร เคย,ตลอดไป

1160 every เอเฝอรรี่ ทุกๆ

1161 evidence เอฝเดนซ หลักฐาน

1162 evil อี๊ฝล ปศาจ

1163 evolve อีโฝลฝ เจริญขึ้น

1164 ex- เอ็กซ อดีต

1165 exact เอ็กแซคท แนนอน

1166 exaggerate เอ็กแซกเกอรเหรท คุยโม

1167 examine เอ็กแซมไมน ตรวจ,สํารวจ

1168 example เอ็กแซมเพิ่ล ตัวอยาง

1169 exceed เอ็กซี๊ด เกิน

1170 excellent เอ็กเซเลท ดีเลิศ

1171 except เอ็กเซพท ยกเวน

1172 excess เอ็กเซสส เกิน

1173 exchange เอ็กซเชงจ แลกเปลี่ยน

1174 excite เอ็กไซทํ ตื่นเตน,กระตุน

1175 exclaim เอ็กซเคลม อุทาน

1176 exclude เอ็กซคลูด ไมรวม

1177 excuse เอ็กซคิ้วส ขอโทษ

1178 execute เอกเซ็คคิ้วท ปฏิบัติ,จัดการ

1179 exempt เอ็กเซมพท ยกเวน

1180 exercise เอกเซอรไซส ฝกหัด,ออกกําลังกาย

1181 exhaust เอ็กซอสทํ ไอเสีย,ดูดออกหมด

1182 exhibit เอ็กซฮิ๊บิท แสดง,นิทรรศการ
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1183 exile เอกไซล เนรเทศ

1184 exist เอ็กซิ๊สท คงอยู

1185 exit เอกสิท ออก,ทางออก

1186 expand เอ็กสแพนด ขยาย,แผ

1187 expect เอ็กซเพ็คท คาดหมาย

1188 expend เอ็กซเพ็นด ใชจาย

1189 expense เอ็กซเพนซ คาใชจาย

1190 experience เอ็กซพี๊เหรียนซํ ประสบการณ

1191 experiment เอ็กซเพอริเมนท ทดลอง

1192 expert เอกซเพิรท ผูเชี่ยวชาญ

1193 explain เอ็กซเพลน อธิบาย

1194 explode เอ็กซโพลด ระเบิด

1195 exploit เอ็กซพลอยท ใชทําประโยชน

1196 explore เอ็กซโพลร สํารวจ

1197 expo เอ็กซโพ การแสดงสินคา

1198 export เอกซพอรท สงออก

1199 expose เอ็กซโพส เปดออก,เผยออก

1200 express เอ็กซเพรส แสดง(ความรูสึก),ดวน

1201 extend เอ็กซเท็นด ตอออกไป,ขยาย

1202 external เอ็กซเทอรนอล ภายนอก

1203 extinct เอ็กซทิ๊นคํทํ สูญพันธุ

1204 extra เอกซทรา พิเศษ

1205 extreme เอ็กซทรีม สูงสุด

1206 eye อาย ตา

1207 fabric แฟ-บริค ผา

1208 face เฟซ หนา,เผชิญหนา

1209 facsimile แฟคซิ๊มายล เครื่องแฟกซ

1210 fact แฟคท ความจริง

1211 faction แฟคชั่น ฝาย,พวก

1212 factor แฟคเทอร ปจจัย

1213 factory แฟคโทรี่ โรงงาน

1214 faculty แฟคัลที่ คณะ(ในมหา’ลัย)

1215 fade เฟด เลือนหายไป

1216 fail เฟล ตก,พลาด

1217 faint เฟนท เปนลม

1218 fair แฟร พอใช,ยุติธรรม,ตลาดนัด

1219 faith เฟท ศรัทธา,เลื่อมใส
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1220 fake เฟค ปลอม

1221 fall ฟอลล ตก,ลม,พัง

1222 false ฟอลซ เท็จ,ผิด

1223 fame เฟม ชื่อสียง

1224 familiar แฟมิ๊ลิอาร คุนเคย

1225 family แฟมิลี่ ครอบครัว

1226 famine แฟไมน อดหยาก

1227 famous เฟมัส มีชื่อเสียง

1228 fan แฟน พัดลม,แฟน(เพลง)

1229 fancy แฟนซี แปลก

1230 fantasy แฟนทะซี ประหลาด,อัศจรรย

1231 far ฟาร ไกล

1232 fare แฟร คาโดยสาร

1233 farm ฟารม นา,ไร,ที่เลี้ยงสัตว

1234 fascinate แฟซซิเหนท ทําใหหลง

1235 fashion แฟชั่น ความนิยม

1236 fast ฟาสท เร็ว,อดอาหาร,ผูกใหแนน

1237 fat แฟท อวน,ไขมัน

1238 fatal เฟทอล ถึงตาย

1239 fate เฟท โชคชะตา

1240 father ฟาเทอร พอ

1241 fatigue ฟาที้ก เหนื่อยลา

1242 fault ฟอลท ผิด

1243 favour เฟเฝอร ชอบ,เขาขาง

1244 fear เฟยร กลัว

1245 feasible ฟซิเบิ้ล เปนไปได

1246 feature ฟเจอร ลักษณะรูปราง

1247 federal เฟดเดอรอล สหพันธรัฐ

1248 feed ฟด ใหอาหาร,ปอน

1249 feel ฟล รูสึก

1250 fellow เฟลโลว เพื่อน

1251 female ฟเมล ผูหญิง

1252 fence เฟนซ รั้ว

1253 ferry เฟอรรี่ เรือขามฟาก

1254 fertile เฟอรไทล อุดมสมบูรณ,ใหผล

1255 fever ฟเฝอร ไข,ความคลั่งไคล

1256 few ฟว สองสาม,นอย
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1257 fiber ไฟเบอร เสนใย

1258 fiction ฟคชั่น เรื่องที่แตงขึ้น

1259 field ฟลด ทุง,สนาม

1260 fierce เฟยรซ ดุราย

1261 fight ไฟท ตอสู

1262 figure ฟกเกอร ตัวเลข,จํานวน,รูปราง

1263 file ไฟล แฟม

1264 fill ฟลล เติมใหเต็ม

1265 film ฟลม เยื่อหุม,ฝา

1266 filter ฟลเทอร กรอง

1267 fin ฟน ครีบ

1268 final ไฟนอล สุดทาย

1269 finance ไฟแนนซ การเงิน

1270 find ไฟนด หา,พบ

1271 fine ไฟน ดี,ละเอียด

1272 finger ฟงเกอร นิ้ว

1273 finish ฟหนิช จบ,สําเร็จ

1274 finite ไฟไนท จํากัด

1275 fire ไฟเออะร ไฟ,ยิงปน,ไลออก

1276 firm เฟรม มั่นคง,บริษัท

1277 first เฟรสท ที่หนึ่ง,แรก,สําคัญที่สุด

1278 fiscal ฟซคอล การเงิน,ภาษี

1279 fish ฟช ปลา

1280 fishery ฟเชอรี่ การปะมง

1281 fission ฟชชั่น การแยกออก

1282 fist ฟซท กําปน

1283 fit ฟท เหมาะ,พอดี

1284 fix ฟกซ ซอม,ติด,ยึด

1285 flag แฟลก ธง

1286 flame เฟลม เปลวไฟ

1287 flank แฟลงค ขนาบขาง

1288 flash แฟลช แสงวาบ,ชั่วขณะ

1289 flat แฟลท แบน,ราบ

1290 flavor,flavour เฟลเฝอร เครื่องปรุง

1291 flee ฟลี หนีจาก

1292 fleet ฟลีท กองเรือ

1293 flesh เฟลช เนื้อ,เลือดเนื้อ
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1294 flexible เฟลกซิเบิ้ล ยืดหยุน

1295 float โฟลท ลอย

1296 flock ฟลอค ฝูง

1297 flood ฟลั๊ด น้ําทวม

1298 floor ฟลอร พื้น

1299 flora ฟลอรา ดอกไม

1300 flow โฟลว ไหล

1301 flower ฟลาวเวอร ดอกไม

1302 fluctuate ฟลั๊คทุเอท ขึ้นๆลงๆ

1303 fluid ฟลูอิด ของไหล

1304 fluke ฟลุค บังเอิญเคราะหดี

1305 flush ฟลัช กลั้ว

1306 fly ฟลาย แมลงวัน,บิน

1307 foam โฟม ฟอง

1308 focus โฟคัส จุดรวม,เพง

1309 fog ฟอก หมอก

1310 -fold -โฟลด -เทา

1311 folk โฟลค ชาวบาน

1312 follow ฟอลโลว ตาม,หลังจาก

1313 food ฟูด อาหาร

1314 fool ฟูล โง,เขลา

1315 foot ฟุท เทา,ปลาย,ทาย

1316 for ฟอร สําหรับ,เปนระยะ

1317 forbid ฟอรบิด หาม

1318 force ฟอรซ แรง,กําลัง,บังคับ

1319 fore โฟร ขางหนา

1320 fore- โฟร กอน

1321 forecast โฟรแคสท ทํานาย

1322 foreign ฟอรเรน ตางชาติ,แปลก

1323 foremost โฟรโมสท มากอน

1324 forest ฟอเรสท ปา

1325 forever ฟอเรเฝอร ตลอดไป

1326 forget ฟอรเกท ลืม

1327 forgive ฟอรกี๊ฝ ยกโทษให

1328 fork ฟอรค สอม,คราด

1329 form ฟอรม รูป,ราง,กอขึ้น

1330 formal ฟอรมอล เปนทางการ
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1331 former ฟอรเมอร กอน,แตกอน,คนกอน

1332 formula ฟอรมิวลา สูตร

1333 forth โฟธ ออกมา,ออกไป

1334 fortnight ฟอรทไนท รายปกษ,14วันตอครั้ง

1335 fortune ฟอรจูน โชคชะตา

1336 forum ฟอรั่ม ประชุมเพื่อการโตเถียง

1337 forward ฟอรเวิรด ขางหนา,สงตอไป

1338 fossil ฟอซซิ่ล ซากพืชและสัตวที่ทับถม

1339 foster ฟอสเทอร อุปถัมภ

1340 found เฟานด สราง,กอ,ตั้ง,รากฐาน

1341 fox ฟอกซ หมาปา

1342 fraction แฟรคชั่น เศษสวน,สวนนอย

1343 fragile แฟรกไจล เปราะ,บอบบาง

1344 fragment แฟรกเมนท เสี่ยงๆ,ชิ้นเล็กๆ

1345 frame เฟรม กรอบ

1346 franchise แฟรนไชส สัมปทานใหขายสินคา

1347 frank แฟรงค ตรงไปตรงมา

1348 fraud ฟรอด ฉอโกง

1349 freak ฟรี๊ค ประหลาด,พิกล

1350 free ฟรี เสร,ีปลดปลอย,ไมตองจาย

1351 freeze ฟรีส แข็งตัว

1352 freight เฟรท คาระวางเรือ

1353 frequent ฟรี๊เควนท บอย,ถี่

1354 fresh เฟรช สด,ใหม

1355 friction ฟริ๊คชั่น ความเสียดทาน

1356 friend เฟรน เพื่อน

1357 fright ไฟรท ตกใจ,นากลัว

1358 frog ฟรอก กบ

1359 from ฟรอม จาก,ตั้งแต

1360 front ฟรอนท ดานหนา,เผชิญหนา

1361 frontier ฟรอนเทียร แนวหนา

1362 fruit ฟรุท ผลไม

1363 fruitful ฟรุทฟูล บรรลุผล

1364 fuel ฟูเอล เชื้อเพลิง,เติมเชื้อไฟ

1365 fugitive ฟูจิถีฝ ผูหลบหนี

1366 fulfil ฟูลฟล ทําใหบรรลุ

1367 full ฟูล เต็ม
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1368 fun ฟน สนุก

1369 function ฟงกชั่น หนาที,่ใชได

1370 fund ฟนด กองทุน,เงิน

1371 fundamental ฟนดาเมนทอล มูลฐาน

1372 funeral ฟวเนอรอล งานศพ

1373 fur เฟอร ขนสัตว

1374 furnish เฟอรนิช ตกแตง

1375 further เฟอรเธอร ตอไปอีก

1376 future ฟวเชอร อนาคต

1377 gag แกก พูดตลก

1378 gage เกจ เครื่องวัด

1379 gain เกน ไดมา,กําไร,ไดเปรียบ

1380 gal. แกล. แกลลอน

1381 galaxy แกแลกซี่ ทางชางเผือก

1382 gallery แกลเลอรี่ หองแสดงภาพ

1383 gallon แกลลอน แกลลอน-3.78ลิตร

1384 gamble แกมเบิ้ล การพนัน

1385 game เกม เกม

1386 gang แกง หมูโจร

1387 gap แกพ ชองวาง

1388 garbage การเบจ ขยะ

1389 garden การเดน สวน

1390 garlic การหลิค กระเทียม

1391 garment การเมนท เสื้อผา

1392 gas แกซ กาซ

1393 gate เกท ประตู(ใหญๆ)

1394 gather แกเธอร ชุมนุม,เขามารวมกัน

1395 gear เกียร เฟอง

1396 gender เจนเดอร เพศ

1397 general เจนเนอรัล ทั่วๆไป,โดยปรกติ

1398 generate เจนเนอเหรท กําเนิด

1399 generic เจ็นเนอริค ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป(เชนแฟบ)

1400 generous เจนเนอรั๊ส ใจกวาง,ใจดี

1401 genetic เจเนทิค เกี่ยวกับยีน

1402 genius จี๊เนียส อัจฉริยะ

1403 gentle เจนเทิ่ล สุภาพ

1404 genuine เจนนิวอีน แทจริง
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1405 geo- จีโอ- ธรณี

1406 geography จีโอกราฟ ภูมิศาสตร

1407 geometry จีโอเมทรี่ เรขาคณิต

1408 get เก็ท ไดรับ

1409 ghost โกสท ผี

1410 giant ไจแอนท ยักษ,ใหญ

1411 gimmick กิ๊มมิค กลเม็ด

1412 ginger จิ๊งเจอร ขิง

1413 girl เกิรล เด็กหญิง

1414 give กี๊ฝ ให

1415 glad แกลด ยินดี

1416 glance แกลนซ ชําเลือง

1417 glass กลาสส กระจก,แกว

1418 globe โกลบ ทั่วโลก

1419 glory กลอรี่ รุงโรจน,บารมี

1420 glue กลู กาว,เหนียว

1421 go โก ไป

1422 goal โกล จุดหมาย

1423 goat โกท แพะ,ผูรับบาป

1424 god กอด พระเจา

1425 gold โกลด ทองคํา

1426 good กูด ดี

1427 goods กูดส สินคา

1428 goose กูส หาน

1429 gossip กอสสิพ นินทา

1430 govern โกเฝน ปกครอง

1431 grab แกรบ ฉวย,กวา

1432 grace เกรซ สงา,งดงาม

1433 grade เกรด ระดับ,ชนิด

1434 grand แกรนด ใหญโต,งดงาม

1435 grant แกรนท อนุญาต,ยอมให,เงินชวย

1436 grape เกรพ องุน

1437 .-graph กราฟ .-สิ่งที่พิมพ

1438 grasp กราซพ ฉวย,ควา,เขาใจ

1439 grass กราซ หญา

1440 grateful เกรทฟุล กตัญู

1441 gratitude แกรทิจูด กตัญ,ูขอบคุณ
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1442 grave เกรฝ หลุมฝงศพ

1443 great เกรท ใหญ,สําคัญ,เลิศ

1444 greed กรี๊ด ตะกละ,โลภ

1445 green กรีน เขียว,สะอาด

1446 greet กรีท ทักทาย

1447 grey เกรย สีเทา,หมองหมน

1448 grid กริด ตะแกง

1449 grill กริลล ยาง

1450 gross กรอสส ทั้งหมด

1451 ground กราวนด พื้นดิน,พื้น,ฐาน,ราก

1452 group กรุพ กลุม,พวก

1453 grow โกรว เติบโต,ปลูก

1454 guarantee แกแรนที รับประกัน

1455 guard การด ยาม,เฝา

1456 guerrilla เกอรริ๊ลลา กองโจร

1457 guess เกสส เดา

1458 guest เกสท แขก

1459 guide ไกด นํา,แนะนํา

1460 guilt กิ๊ลท ความผิด

1461 gulf กัลฟ อาว

1462 gum กัม เหงือก

1463 gun กัน ปน

1464 guy กาย คนนั้น

1465 habit แฮบบิท นิสัย

1466 habitat แฮบบิเทท ที่อยูอาศัย

1467 hair แฮร ผม

1468 half ฮาลฟ ครึ่ง

1469 hall ฮอลล หองโถง

1470 halt ฮอลท หยุด

1471 hammer แฮมเมอร ฆอน,ทุบ

1472 hand แฮนด มือ,ยื่น,มอบ

1473 handicap แฮนดิแขพ แตมตอ

1474 handicraft แฮนดิคราฟท อาชีพที่ตองใชฝมือ

1475 handle แฮนเดิ้ล จัดการ,ควบคุม

1476 handsome แฮนซั่ม หลอ,งาม

1477 handy แฮนดี้ เปนประโยชน,สะดวก

1478 hang แฮง แขวน
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1479 happen แฮพเพน เกิดขึ้น

1480 happy แฮพพี่ มีความสุข

1481 harass ฮาราสส ราวี,กวนใจ

1482 hard ฮารด แข็ง,ยาก,หนัก

1483 harm ฮารม ทําอันตราย,เปนอันตราย

1484 harvest ฮารเฝสท เก็บเกี่ยว

1485 hat แฮ็ท หมวก

1486 hate เฮท เกลียด

1487 haunt ฮอนท สิง

1488 havoc แฮฝอค ความวุนวาย,ความฉิบหาย

1489 head เฮด หัว,หัวหนา

1490 heal ฮีล รักษา

1491 hear เฮียร ไดยิน,ฟง

1492 heart ฮารท หัวใจ,แกน

1493 heat ฮีท ความรอน,ทําใหรอน

1494 heaven เฮฝเฝน สวรรค

1495 heavy เฮฝฝ หนัก

1496 heed ฮี๊ด เอาใจใส

1497 heir แอร ทายาท

1498 hell เฮ็ลล นรก

1499 helmet เฮลเหม็ท หมวกกันน็อค

1500 help เฮลพ ชวย

1501 hence เฮ็นซ จากนี้ไป

1502 herb เฮิรบ สมุนไพร

1503 here เฮียร ที่นี่

1504 hero ฮีโร วีรบุรุษ

1505 hesitate เฮสิเทท ลังเล

1506 hide ไฮด ซอน

1507 high ไฮฮ สูง

1508 hijack ไฮแจ็ค จี้เอาเปนตัวประกัน

1509 hill ฮิลล เนินเขาเตี้ยๆ

1510 hint ฮินท บอกใบ

1511 hire ไฮเออะ เชา

1512 history ฮิสทรี่ ประวัติศาสตร

1513 hit ฮิท ตี,ไดรับความนิยม

1514 hold โฮลด ถือ,จับ,ยึดถือ

1515 hole โฮล รู
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1516 hollow ฮอลโลว กลวง,เปลา

1517 holy โฮลี่ ศักดิ์สิทธิ์

1518 home โฮม บาน

1519 homogeneous โฮโมจี๊เนียส เปนเนื้อเดียวกัน

1520 honest ออนเน็สท ซื่อสัตย

1521 honey ฮั๊นนี่ นาผึ้ง,ที่รัก

1522 honor,honour ออเนอร เกียรติยศ,ความสัตย,นับถือ

1523 hook ฮุค ตะขอ,เกี่ยว

1524 hope โฮพ หวัง,ความหวัง

1525 horizon ฮอไรซั่น ขอบฟา,แนวราบ

1526 hormone ฮอรโมน ฮอรโมน

1527 horn ฮอรน เขาสัตว,แตร

1528 horrible ฮอรริเบิ้ล นากลัว

1529 horse ฮอรส มา

1530 hospital ฮอสพิทอล โรงพยาบาล

1531 host โฮสท เจาบาน

1532 hostage ฮอสเถจ ตัวประกัน

1533 hostile ฮอสไทล เปนปรปกษ

1534 hot ฮอท รอน

1535 hotel โฮเท็ล โรงแรม

1536 hour เอาเออร ชั่วโมง

1537 house เฮาส บาน,อาศัย

1538 how ฮาว อยางไร

1539 hub ฮับ จุดศูนยกลาง

1540 hug ฮัก กอด

1541 huge ฮิวจ ใหญโต

1542 human ฮิ๊วแมน มนุษย

1543 humble ฮั๊มเบิ้ล ถอมตัว,ต่ําตอย

1544 humid ฮิ๊วมิด ชื้น

1545 humiliate ฮิวมิ๊ลิเอท ทําใหอาย,ทําใหขายหนา

1546 humor ฮิ๊วเมอร อารมณขัน

1547 hundred ฮั๊นเดร็ด รอย

1548 hungry ฮั๊งกรี้ หิว

1549 hunt ฮั้นท ลา

1550 hurl เฮิรล โยน,ปา

1551 hurry เฮอรรี่ รีบเรง

1552 hurt เฮิรท บาดเจ็บ,ทําราย
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1553 husband ฮั๊สแบนด สามี

1554 hut ฮัท กระทอม

1555 hybrid ไฮบริด พันทาง,ลูกผสม

1556 hydro- ไฮโดร- เกี่ยวกับน้ํา,เกี่ยวกับไฮโดรเจน

1557 hygiene ไฮยีน ถูกหลักอนามัย

1558 hyper- ไฮเปอร- เกินธรรมดา

1559 ice ไอซ น้ําแข็ง

1560 icon ไอคอน ผูมีชื่อเสียงที่แทนบางอยาง

1561 idea ไอเดีย ความคิด

1562 ideal ไอดี๊ออล อุดมคติ,ดีเลิศ

1563 identify ไอเดนทิฟาย ระบ,ุชี้ตัว

1564 idiom อี๊เดี้ยม สํานวน

1565 idiot อี๊เดียท โง,บา

1566 idle ไอเดิ้ล วาง,เปลา

1567 idol ไอดอล คนที่เปนตนแบบ

1568 if อิ๊ฟ ถา,หรือไม

1569 ignite อิ๊กไนท จุด

1570 il- อิล- ไม

1571 ill อิลล ปวย,ไมสมบูรณ

1572 illigal อิลลิ๊กอล ผิดกฏหมาย

1573 illustrate อิ๊ลลัซเทรท อธิบาย,แสดงใหเห็น

1574 im- อิม- ไม

1575 image อิ๊มเมจ ภาพ,ภาพลักษณ

1576 imagine อิมแมจิ้น จินตนาการ

1577 imitate อิ๊มิเทท ปลอม,เลียนแบบ

1578 immediate อิมมี๊เดียท ทันที

1579 immigrant อิ๊มมีแกรนท เขาเมือง

1580 immune อิมมูน ภูมิคุมกัน

1581 impact อิ๊มแพ็คท กระทบ,ผลกระทบ

1582 imperative อิมเพราทิ๊ฝ เลี่ยงไมได,จําเปน

1583 imperial อิมพี๊เรี่ยล ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ

1584 implant อิมแพลนท ปลูก,ฝง

1585 implement อิ๊มพลีเมนท ทําใหเปนผล

1586 imply อิมพลาย เปนนัย,สอใหเห็น

1587 import อิ๊มพอรท นําเขา

1588 impose อิโพสท บังคับใช

1589 impossible อิมพอซซิเบิ้ล เปนไปไมได
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1590 impress อิมเพรส ประทับใจ

1591 imprint อิ๊มพริ้นท ประทับ,รอย

1592 imprison อิมพริ๊ซั่น จําคุก

1593 improper อิมพรอพเพอร ไมเหมาะสม

1594 improve อิมพรูฝ ทําใหดีขึ้น

1595 impulse อิ๊มพั้ลส แรงกระตุน

1596 in อิน ใน

1597 in- อิน- ไม

1598 incentive อินเซนทีฝ สินนาใจ,รางวัลเพื่อกระตุน

1599 inch อิ้นช นิ้วฟุต

1600 incident อิ๊นซิเด็นท เหตุการณที่เกิดขึ้น

1601 incline อิ๊นไคลน ลาด,เอียง

1602 include อินคลูด รวมทั้ง

1603 income อิ๊นคัม รายได

1604 incorporate อินคอรโพเรท รวมกัน

1605 increase อิ๊นครีซ เพิ่มขึ้น

1606 incredible อินเครดิเบิ้ล ไมนาเชื่อ

1607 indeed อินดี๊ด จริงๆ,ที่จริง

1608 indefinite อินเดฟนิท ไมกําหนด,ไมแนนอน

1609 independent อินดีเพนเดนท อิสระ,เอกราช

1610 index อิ๊นเด็กซ ดัชนี,เครื่องชี้

1611 indicate อิ๊นดิเขท ชี้ใหเห็น

1612 indirect อินไดเร็คท ทางออม

1613 individual อินดิฝดวล แตละคน

1614 indoor อิ๊นดอร ในรม

1615 induce อินดิ้วซ เหนี่ยวนํา

1616 industry อิ๊นดัสทรี่ อุตสาหกรรม

1617 inert อินเนิ๊รท เฉื่อย

1618 inevitable อินเอฝทะเบิ้ล เลี่ยงไมได

1619 infant อิ๊นแฟนท ทารก

1620 inferior อินฟเรีย ต่ํากวา,ดอยกวา

1621 infinite อี๊นฟหนิท ไมจํากัด,ไมสิ้นสุด

1622 influence อิ๊นฟลูเอนซ อิทธิพล,มีอิทธิพล

1623 inform อินฟอรม แจงใหทราบ

1624 informal อินฟอรมอล ไมเปนทางการ

1625 inhale อินเฮล สูดเขาไป

1626 inherent อินเฮอเรนท ฝงติดอยู,โดยสันดาน
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1627 inherit อินเฮอหริท รับชวงมรดก

1628 initial อินิ๊เชี่ยล ตั้งแตแรก,ชื่อยอ

1629 inject อินเจคท ฉีด

1630 injure อิ๊นเจอร บาดเจ็บ

1631 ink อิ๊งค หมึก

1632 inn อินน โรงแรมเล็กๆ

1633 innocent อิ๊นโนเซนท ไรเดียงสา,บริสุทธิ์

1634 innovate อิ๊นโนเฝท คิดขึ้นใหม

1635 inorganic อินออรแกหนิค อนินทรีย

1636 input อินพุท ดานขาเขา,ที่ใสเขาไป

1637 inquiry อินไควรี่ ถามหา,ไตรสวน

1638 insane อินเซน บา

1639 insect อิ๊นเส็คท แมลง

1640 insecure อินเซ็คเคียว ไมมั่นคง

1641 insert อิ๊นเสิรท สอด

1642 inside อิ๊นไซด ขางใน,ดานใน

1643 insight อิ๊นไซท ลึกซึ้ง

1644 insist อินซิ๊สท ยืนยัน

1645 inspect อินสเพคท ตรวจตรา

1646 inspire อินไพร ดลบันดาลใจ

1647 instance อิ๊นสแทนซ ตัวอยาง,ทันทีทันใด

1648 instead อินสเทด แทนที่

1649 instinct อิ๊นสทิ้งท สัญชาติญาณ

1650 institute อิ๊นสทิทิ้วท ตั้ง,จัดการ,สถาบัน

1651 instruct อินสทรั๊คท แนะนํา,สอน

1652 instrument อิ๊นสทรูเมนท เครื่องมือ

1653 insufficient อินซัฟฟเชี้ยนท ไมเพียงพอ

1654 insulate อิ๊นซูเหลท ปองกัน,ฉนวน

1655 insure อินชัวร ประกัน

1656 intact อินแท็คท คงอยู,ไมบุบสลาย

1657 integer อิ๊นทีเจอร จํานวนเต็ม

1658 intellectual อินเทลเลคชวล ปญญา

1659 intelligent อินเทลลิเจนท ฉลาด,หนวยสืบราชการลับ

1660 intend อินเท็นด ตั้งใจ,มุงหมาย

1661 inter- อินเตอร- ระหวาง

1662 interact อินเทอรแรคท มีปฏิกิริยาตอกัน

1663 intercept อินเทอรเส็พท สกัด,ขวาง,กั้น
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1664 interchange อิ๊นเทอรเชงจ แลกเปลี่ยน

1665 interest อิ๊นเทรสท สนใจ,ผลประโยชน,ดอกเบี้ย

1666 interfere อินเทอรเฟยร แทรกแซง

1667 interim อิ๊นเทอรริม ชั่วคราว,กลางคัน

1668 interior อินที๊เรีย ภายใน

1669 intermediate อินเทอรมี๊เดียท ระหวางกลาง,กลางทาง

1670 internal อินเทอรนอล ภายใน

1671 international อินเทอรแนชั่นนัล ระหวางประเทศ

1672 interrupt อินเทอรรัพท ขัดจังหวะ

1673 intersect อินเทอรเซ็ค ตัดกัน,ผานกัน

1674 intervene อินเทอรฝน เขาแทรก

1675 interview อิ๊นเทอรฝว สัมภาษณ

1676 into อิ๊นทู เขาไปใน

1677 intolerant อินโทเลอรแรนท ไมอดทน

1678 intra- อินทรา ภายใน

1679 introduce อินโทรดิ๊วซ แนะนํา,นําเขามา

1680 inundate อิ๊นอันเดท ทวม,ไหลบา

1681 invade อินเฝด บุกรุก

1682 invalid อิ๊นแฝหลิด โมฆะ

1683 invent อินเฝนท ประดิษฐ

1684 invest อินเฝสท ลงทุน

1685 investigate อินเฝสทิเกท สืบสวน

1686 invincible อินฝนซิเบิ้ล ไมสูญสลาย

1687 invisible อินฝซิเบิ้ล มองไมเห็น

1688 invite อินไฝท เชิญ,นํามาซึ่ง

1689 invoice อิ๊นฝอยซ ใบสงของ

1690 invoke อินโฝค ขอรอง,อุทรณ

1691 involve อินโฝลฝ เกี่ยวของ,พัวพัน

1692 inward อิ๊นเวิรด เขาไปใน

1693 iron ไอออน เหล็ก

1694 irony ไอออนนี่ ประชดประชัน

1695 irregular เออะเรกกูลา ผิดปรกติ

1696 irritate อิ๊ริเทท ทําใหระคายเคือง

1697 island ไอแลนด เกาะ

1698 iso- ไอโซ- เทากัน

1699 isolate ไอโซเหลท แยกออกมา,โดดเดี่ยว

1700 issue อิ๊ชชู ประเด็น,กรณ,ีออกมา,แจกจาย
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1701 item ไอเทม ชิ้น,อัน,รายการ

1702 ivory ไอโฝรี่ งาชาง

1703 jacket แจคเกต เสื้อชั้นนอก

1704 jade เจด หยก

1705 jail เจล คุก

1706 jam แจม ติด,ขัด

1707 jar จาร โอง

1708 jasmine แจสมิน มะลิ

1709 jean ยีน ผายีน

1710 jelly เจลลี่ วุน

1711 jeopardy เจพารดี้ อันตราย

1712 jet เจต พุง,พน

1713 jewel จิ๊วเอ็ล เพชรพลอย

1714 job จอบ งาน

1715 jockey จอคกี้ คนขี่มา

1716 join จอย เขารวม

1717 joke โจก ตลก

1718 journal เจอรนั่ล วารสาร,หนังสือพิมพ

1719 joy จอย สนุก,ราเริง

1720 jubilee จูบิลี่ งานฉลองครบรอบ50ป

1721 judge จั๊ดจ ตัดสิน,ผูพิพากษา

1722 jug จั๊ก เหยือก

1723 juice จูยซ น้ําผลไม

1724 jumbo จั๊มโบ ขนาดใหญ

1725 jump จั๊มพ กระโดด

1726 junction จั๊งชั่น ชุมทาง,จุดเชื่อมตอ

1727 jungle จั๊งเกิ้ล ปา

1728 junior จูเหนี่ย ออนอาวุโสกวา

1729 jury จูรี่ คณะลูกขุน

1730 just จั๊สท ยุติธรรม,เพิ่งจะ

1731 justify จั๊สทิฟาย เปนเหตุผลอันควร

1732 karma คารมา กรรมเกา

1733 keen คีน คม,หลักแหลม

1734 keep คี๊พ เก็บ,รักษา,ยังคง

1735 key คีย กุญแจ,สําคัญ

1736 kick คิ๊ค เตะ

1737 kid คิด เด็ก
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1738 kidnap คิ๊ดแนพ ลักพาไปเรียกคาไถ

1739 kidney คิ๊ดนี่ ไต

1740 kill คิลล สังหาร

1741 kilo- กิ๊โล- พัน

1742 kind ไคนด ชนิด,ประเภท,ใจดี,เมตตา

1743 kinetic ไคเนทิค จลน,กําลังเคลื่อนที่

1744 king คิง กษัตริย,จาว

1745 kiosk คีออส เพิงเล็กๆ

1746 kiss คิสส จุมพิต

1747 kitchen คิ๊ทเชน ครัว

1748 knee นี เขา

1749 knife ไนฟ มีด

1750 knit นิท ถัก,สาน

1751 knock นอค เคาะ,ทุบ

1752 know โนว รู,รูวา

1753 lab แหลบ หองทดลอง

1754 label เลเบล ฉลาก,ปาย

1755 labor,labour เลเบอร แรงงาน

1756 lack แลค ขาดแคลน

1757 ladder แลดเดอร บันได(ที่เคลื่อนยายได)

1758 lady เลดี้ สุภาพสตรี

1759 lag แลก ลาหลัง

1760 lake เลค ทะเลสาบ

1761 lamina,laminar ลามินา แผน,เกล็ด

1762 land แลนด แผนดิน,ประเทศ

1763 lane เลน ถนนแคบๆ,ชองทาง

1764 language แลงเควจ ภาษา

1765 lap แหลพ เกย,เหลื่อม

1766 large ลารจ ใหญ,โต

1767 last ลาสท หลังสุด,มีอยูตอไป

1768 late เหลท สาย,ดึก

1769 laugh ลาฟ หัวเราะ

1770 launch ลอนช เริ่ม

1771 laundry ลอนดรี้ รานซักรีด,ซักรีด

1772 law ลอว กฏหมาย

1773 lawyer ลอเยอร ทนายความ

1774 lay เลย วาง
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1775 lazy เลซี่ ขี้เกียจ

1776 lead ลี๊ด นํา,พา

1777 lead เหลด ตะกั่ว

1778 leaf ลี๊ฟ ใบไม

1779 league ลี๊ก สมาคม

1780 leak ลี๊ค รั่ว

1781 lean ลีน บาง,ผอม,พิง

1782 leap ลี๊พ กระโดด

1783 learn เลิรน เรียนรู

1784 lease ลี๊ส เชา

1785 leather เลเธอร หนัง(สัตว)ฟอก,หุมดวยหนัง

1786 leave ลี๊ฝ ทิ้ง,ละทิ้ง,ปลอย,ออกเดินทาง

1787 lecture เลคเชอร สอนโดยการบรรยาย

1788 left เลฟท ซาย

1789 leg เลก ขา

1790 legacy เลกาซี่ มรดกตกทอด

1791 legal ลี๊กอล กฏหมาย,ถูกกฏหมาย

1792 legend เลเจนด ตํานาน

1793 legitimate ลีจิ๊ทิเหมท ถูกตองตามกฏหมาย

1794 leisure เลเชอร วาง,ตามสบาย

1795 lemon เลมอน มะนาว

1796 lend เล็นด ใหยืม

1797 length เลนธ ความยาว

1798 lessen เลซเชน ทําใหนอยลง

1799 lesson เลซซั่น บทเรียน

1800 let เล็ท ปลอย,ขอให

1801 lethal ลี๊ธอล รายแรง(ถึงตาย)

1802 letter เล็ทเทอร จดหมาย,อักษร

1803 level เลเฝล ระดับ,ชั้น

1804 liar ไลอาร โกหก

1805 liberal ลิ๊เบอรัล เสรีนิยม

1806 liberty ลิ๊เบอรที่ อิสระ

1807 library ไลบรารี่ หองสมุด

1808 licence ไลเซนซ ใบอนุญาต

1809 lie ไล โกหก,วาง,นอน

1810 life ไลฟ ชีวิต

1811 lift ลิฟท ยก
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1812 light ไลท แสง,ไฟ

1813 light ไลท เบา,จาง

1814 lightning ไลทนิ่ง ฟาแลบ

1815 like ไลค เหมือน,ชอบ

1816 limb ลิ๊มบ แขนขา,ระยาง

1817 lime ไลม มะนาว

1818 limit ลิ๊หมิท จํากัด,ขีดสุด

1819 line ไลน เสน,สาย,แถว

1820 lingual ลิ๊งกวอล ภาษา

1821 link ลิ๊งค เกี่ยวของ,เชื่อมโยง

1822 lion ไลออน สิงโต

1823 liquid ลิ๊ควิด ของเหลว

1824 liquor ลิ๊เควอร สุรา

1825 list ลิสท บัญชีรายชื่อ

1826 listen ลิ๊สซึ่น ฟง

1827 literacy ลิ๊เทอเรซี่ การรูหนังสือ

1828 litre ลิทร ลิตร

1829 little ลิ๊ทเทิ่ล เล็กนอย

1830 live ไลฝ ชีวิต

1831 live ลี๊ฝ อาศัยอยู

1832 liver ลิ๊เฝอร ตับ

1833 load โหลด บรรทุก,ภาระ

1834 loan โลน เงินกู

1835 lobby ลอบบี้ หองโถง,โนมนาวใจ

1836 local โลคอล ทองถิ่น

1837 lock ลอค ลอค

1838 log ลอก ซุง,ตัดไม

1839 logic ลอจิค ตรรกะ,หลักเหตุผล

1840 logistic ลอจิ๊ซติค การขนสง,การจัดการสินคา

1841 lone โลน คนเดียว,โทน

1842 long ลอง ยาว,ไกล,นาน

1843 look ลุค มอง,ดู,เห็น

1844 loose ลูส หลวม

1845 lord หลอรด เจาผูมีอํานาจ

1846 lose ลูส แพ,เสีย

1847 loss ลอสส ขาดทุน

1848 lotus โลทัส บัวหลวง
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1849 loud เลาด ดัง

1850 low โลว ต่ํา,ลด

1851 loyal ลอยัล ซื่อสัตย

1852 lubricate ลูบริเขท หลอลื่น

1853 luck ลัค โชค,โชคดี

1854 luggage ลั๊กเกจ หีบหอ,สัมภาระ

1855 lunar ลูนาร พระจันทร

1856 lunch ลั้นช อาหารกลางวัน

1857 lung ลัง ปอด

1858 luxury ลั๊กซุรี่ หรูหรา

1859 machine แมชชีน เครื่องจักร

1860 mad แมด บา,คลั่ง

1861 magazine แมกกาซีน วารสาร,รังกระสุน

1862 magic แมจิค วิเศษ,มหัศจรรย

1863 magnet แมกเหน็ท แมเหล็ก

1864 magnitude แมกนิจูด ขนาด

1865 maid เหมด แมบาน,คนใช

1866 mail เมล จดหมาย,สงทางจดหมาย

1867 main เมน หลัก,สําคัญ,ใหญ

1868 mainly เมนลี่ สวนใหญ

1869 maintain เมนเทน รักษาไว,คงไว

1870 majesty มาเจสที่ อํานาจ,ความศักดิ์สิทธิ์

1871 major เมเจอร ใหญ

1872 majority มะจอริที่ สวนใหญ

1873 make เมค ทํา,สราง,ตั้ง

1874 mal- แม็ล- ,-ไมดี,-ผิด

1875 male เมล ผูชาย,ตัวผู

1876 mall มอลล ทางเดินที่มีหลังคา

1877 man แมน ผูชาย,คน

1878 manage แมเหนจ จัดการ

1879 mandate แมนเดท คําสั่ง,อํานาจที่ไดรับมอบ

1880 mania,maniac เมเนีย,เมนิแอค บา,คลั่ง

1881 manifest แมนิเฟสท ประจักษ,ชัดแจง

1882 manifold แมนิโฟลด หลายเทา

1883 manipulate แมนิ๊พิวเหลท ยักยาย,ตมตุน

1884 mankind แมนคายนด คน

1885 manner แมนเนอร อาการ,ทาทาง
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1886 mansion แมนชั่น คฤหาสน

1887 manual แมนวล คูมือ,ดวยมือ

1888 manufacture แมนูแฟคเจอร ผลิต

1889 map แมพ แผนที่

1890 marble มารเบิ้ล หินออน

1891 march มารช เดินขบวน,เดินแถว

1892 margin มารจิ้น ริม,ขอบ,กําไร

1893 marine มารีน ทะเล

1894 mark มารค คะแนน,เครื่องหมาย

1895 market มารเกต ตลาด

1896 marry แมรรี่ แตงงาน

1897 mart หมารท ตลาด

1898 marvel มารเฝล ประหลาดใจ

1899 mask แมสค หนากาก

1900 mass แมสส มวล,มากมาย

1901 massacre แมสเคอร การฆาหมู

1902 massage แมสเสจ การนวด

1903 master มาสเตอร นาย,ครอบงํา

1904 mat แมท เสื่อ

1905 match แหมทช ไมขีดไฟ,จับคู,เขาคู

1906 mate เหมท เพื่อน

1907 maths แหมธส คณิตศาสตร

1908 matter แมทเทอร วัตถุ,สาระ,เรื่องราว

1909 mature เมเจอร แก,สุก

1910 maximum แมกซิมั่ม สูงสุด

1911 may เมย อาจจะ

1912 mayor เมเออร นายกเทศมนตรี

1913 meal มีล อาหารมื้อหนึ่ง

1914 mean มีน ความหมาย,วิถีทาง,สายกลาง

1915 measure เมเชอร เครื่องวัด,การวัด,มาตรการ

1916 meat มี๊ท เนื้อสัตว

1917 mechanic เมคาหนิค ชางเครื่อง,กลไก

1918 medal เมดอล เหรียญ

1919 medicine เมดดิซิน ยา,แพทยศาสตร

1920 mediocre เมดดิโอเคอร สามัญ,ธรรมดา

1921 medium มี๊เดี้ยม ปานกลาง

1922 medley เมดลี่ย ผสมปนเป
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1923 meet มี๊ท พบ

1924 mega- เมกกะ ใหญ,ลานเทา

1925 melt เมลท หลอมละลาย

1926 member เมมเบอร สมาชิก

1927 memory เมมโมรี่ ความจํา,อนุสรณ

1928 mend เม็นด ซอม,ปะ

1929 mental เมนทอล จิตใจ

1930 menthal เมนธอล การบูร

1931 mention เมนชั่น กลาวถึง

1932 mentor เมนเตอร พี่เลี้ยง

1933 menu เมนู รายการ

1934 merchant เมอรแชนท พอคา

1935 mercy เมอรซี่ เมตตา,ปราณี

1936 mere เมียร เพียง,เทานั้น

1937 merge เมอรจ ผสม,รวมกัน

1938 merit เมอรหริท คุณความดี

1939 merry เมอรรี่ รื่นเริง,สนุกสนาน

1940 mess เมส ความยุงเหยิง

1941 message เมสเสจ ขอความ

1942 metal เมทอล โลหะ

1943 metaphor เมทะฟอร โดยอุปมา

1944 meter มิ๊เทอร เครื่องวัด

1945 method เมธถอท วิธี

1946 metropolis เมโทรโพลิส นครหลวง,ศูนยกลาง

1947 micro- ไมโคร- เล็ก,หนึ่งในลาน

1948 mid มิด กลาง

1949 middle มิ๊ดเดิ้ล กลาง

1950 mild มายลด ออนโยน,ออน

1951 military มิ๊ลิทารี่ ทหาร,ทหารบก

1952 milk มิลค น้ํานม

1953 mill มิลล โรงส,ีโรงโม

1954 millennium มิลเลนเนี่ยม รอบพันป

1955 milli- มิ๊ลลิ หนึ่งในพัน

1956 million มิ๊ลเลี่ยน หนึ่งลาน

1957 millionaire มิลเลี่ยนแนร เศรษฐี

1958 mimic มิ๊มิค ลอเลียน

1959 mind ไมนด จิตใจ,เอาใจใส
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1960 mine ไมน ของฉัน,เหมืองแร

1961 minister มิ๊นิสเทอร รัฐมนตรี

1962 minor ไมเนอร นอย

1963 minority ไมนอริที่ สวนนอย

1964 minus ไมนัส ลบ

1965 minute มิ๊หนิท นาที

1966 miracle มิ๊ราเคิ่ล อัศจรรย,อภินิหาร

1967 mirage มิหราจ ภาพลวงตา

1968 mirror มิเรอร กระจก

1969 mis- มิส- ผิด,พลาด

1970 miss มิส นางสาว

1971 mission มิ๊ชชั่น หนาที,่งานที่ไดรับมอบหมาย

1972 mistake มิสเทค ความผิดพลาด

1973 mister มิ๊สเทอร นาย

1974 mix มิกซ ผสม

1975 mob มอบ ฝูงชน

1976 mobile โมบายล เคลื่อนไหว

1977 mode โหมด วิถี,แบบ,แบบนิยม

1978 model โมเด็ล รุน,แบบ,แบบอยาง

1979 moderate โมเดอรเหรท พอประมาณ,ยอมเยา

1980 modern โมเดิ่รน ทันสมัย,สมัยใหม

1981 modify โมดิฟาย ปรับแตง,แกไข

1982 moist มอยสท ความชื้น

1983 mold โมลด รา,แมพิมพ

1984 mom มัม แม

1985 moment โมเมนท ขณะ,ชั่วขณะ

1986 momentum โมเมนตั้ม พลัง

1987 monarch โมหนารช พระมหากษัตริย

1988 money มั๊นนี่ เงิน

1989 monk มั๊งค พระ

1990 monkey มั๊งคี่ ลิง,ซน

1991 mono- โมโน- หนึ่ง

1992 monopoly โมโนโพลี่ ผูกขาด

1993 monster มอนสเทอร สัตวประหลาด

1994 month มั้นธ เดือน

1995 monthly มั๊นธลี่ รายเดือน

1996 monument โมนิวเมนท อนุสาวรีย
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1997 mood มูด อารมณ

1998 moody มูดี้ อารมณเสีย

1999 moon มูน พระจันทร

2000 moral มอรั่ล ศีลธรรม

2001 morning มอรนิ่ง เชา

2002 mortal มอรทอล ถึงตาย

2003 mortgage มอรทเกจ จํานอง

2004 mosquito มอสควิ๊โท ยุง

2005 motel โมเท็ล โรงแรม

2006 mother มาเธอร แม

2007 motor มอเทอร เครื่องยนต

2008 motorist มอเทอริสท ผูขับขี่

2009 mountain เมาเทน ภูเขา

2010 mourn โมน ไวทุกข

2011 mouse เมาส หนู

2012 mouth เมาธ ปาก

2013 move มูฝ เคลื่อน,เคลื่อนไหว,ยาย

2014 much มัช มาก

2015 mud มัด โคลน

2016 multi- มั๊ลไท- หลาย

2017 multiply มั๊ลทิพลาย คูณ,ทวีคูณ

2018 murder เมอรเดอร ฆาตรกรรม

2019 muscle มั๊สเคิ่ล กลามเนื้อ

2020 museum มิวเซี่ยม พิพิธภัณฑ

2021 mushroom มั๊ชรูม เห็ด

2022 music มิ๊วสิค ดนตรี

2023 must มัสท ตอง

2024 mute มิ๊วท เงียบ,ใบ

2025 mutual มิ๊วชวล ทั้งสองฝาย

2026 mystery มิ๊สเทอรี่ ลึกลับ

2027 myth มิธ นิทานโกหก

2028 nail เนล เล็บ,ตะปู

2029 naïve นาอีฝ ไรเดียงสา

2030 naked เนคเคด เปลือย,ลอนจอน

2031 name เนม ชื่อ,ตั้งชื่อ,ชื่อเสียง

2032 nap แนพ งีบหลับ

2033 narrow แนโรว แคบ
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2034 nation เนชั่น ชาติ

2035 native เนถีฝ พื้นเมือง,โดยกําเนิด

2036 nature เนเจอร ธรรมชาต,ินิสัย

2037 naughty นอที่ ซุกซน

2038 navy เนฝ ทหารเรือ,ทางเรือ

2039 near เนียร ใกล,ชิด,เกือบ

2040 neat นี๊ท เรียบรอย,เกลี้ยงเกลา

2041 necessary เนซเซสซารี่ จําเปน

2042 neck เน็ค คอ,คอคอด

2043 need นี๊ด จําเปน

2044 needle นี๊ดเดิ้ล เข็ม

2045 negative เนกาถีฝ ทางลบ,ปฏิเสธ

2046 neglect เน็กเลคท ทอดทิ้ง,ละเลย

2047 negotiate นีโกชิเอท เจรจาตกลง

2048 neighor,neighbour เนเบอร เพื่อนบาน

2049 neither ไนเธอร ไมทั้งสอง

2050 neo- นี๊โอ- ใหม

2051 nephew เนพิ่ว หลานชาย

2052 nerve เนิ๊รฝ ประสาท,เสนประสาท,กลัว

2053 nest เนสท รัง

2054 net เน็ท ตาขาย,สุทธิ

2055 neumonia นิวโมเนีย ปอดอักเสบ

2056 neutral นิ๊วทรอล เปนกลาง

2057 never เนเฝอร ไมเคย

2058 new นิว ใหม

2059 news นิวส ขาว

2060 next เนกซท ถัดไป

2061 nice ไนซ ดี,ละเอียด

2062 niche นิ๊ช สวนนอย

2063 niece นี๊ซ หลานสาว

2064 night ไนท กลางคืน

2065 nine ไนน เกา

2066 no โน ไม

2067 no longer โน ลองเกอร ไม..อีกแลว

2068 noble โนเบิ้ล สงา,ชั้นสูง

2069 noise นอยส เสียงอึกทึก

2070 nominate นอมิเหนท การเสนอชื่อเขารับตําแหนง
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2071 nominee นอมินี ตัวแทน,หุนเชิด

2072 non นอน ไม

2073 non- นอน- ไม

2074 none นัน ไมมีเลย

2075 noodle นูดเดิ้ล บะหมี่,กวยเตี๋ยว

2076 noon นูน เที่ยง

2077 normal นอรมอล ปรกติ

2078 north นอรธ ทิศเหนือ

2079 nose โนส จมูก

2080 note โนท บันทึก

2081 notice โนทิซ แจงใหทราบ,ประกาศ,ใบสั่ง

2082 notion โนชั่น ความคิด,ความเห็น

2083 notorious โนโทเรียส ชื่อกระฉอน(ในทางไมดี)

2084 notwithstanding นอทวิธสแตนดิ้ง แตกระนั้น

2085 nourish เนอริช บํารุงเลี้ยง

2086 novel โนเฝล นวนิยาย,ใหม,แปลก

2087 now นาว ขณะนี,้เดี๋ยวนี้

2088 nowhere โนแวร ไมมีที่ไหน

2089 noxious นอกเซียส เปนพิษ

2090 nozzle นอซเซิ่ล ปลายกระบอกฉีด

2091 nude นูด เปลือย

2092 nuisance นิ๊วแซนซ กอกวนใหรําคาญ

2093 nuke นูก นิวเคลียร

2094 null นัลล เปนโมฆะ,ไมเปนผล

2095 numb นัมบ ชา,มึน

2096 number นั๊มเบอร จํานวน

2097 nurse เนิรส พยาบาล,เลี้ยงดู

2098 nurture เนอรเจอร เลี้ยง,บํารุง

2099 nutrition นิ๊วทริชั่น โภชนาการ

2100 oasis โอเอซิส บอน้ํากลางทะเลทราย

2101 oath โอธ คําสาบาญ

2102 obey โอเบย เชื่อฟง

2103 object ออบเจ็คท วัตถุ,คัดคาน

2104 oblique ออบบิคว ลาด,เอียง

2105 obscene ออบซีน ลามก

2106 obscure ออบสคูร มืดมน,ปดบัง

2107 observe ออบเซิรฝ สังเกตุ
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2108 obsess ออบเซสส ครอบงํา,สิงสู

2109 obstacle ออบสเทเคิ่ล อุปสรรค

2110 obtain ออบเทน ได,บรรลุ

2111 obvious ออบเฝยส ชัดเจน,เดนชัด

2112 occasion ออคเคชั่น สมัย,โอกาส,คราว

2113 occupy ออคคิวไพ เขายึด

2114 occur ออคเคอร เกิดขึ้น

2115 ocean โอเชี่ยน มหาสมุทร

2116 odd ออดด เลขคี,่เศษ,ประหลาด

2117 off ออฟฟ หมด,ขาด,หางไป

2118 offend ออฟเฟนด ทําผิด,รุกราน

2119 offer ออฟเฟอร เสนอให

2120 office ออฟฟซ สํานักงาน

2121 official ออฟซเชี่ยล เจาหนาที,่เปนทางการ

2122 often ออฟเฟน บอย

2123 oil ออยล น้ํามัน

2124 old โอลด แก,เกา,เดิม

2125 on ออน บน,เมื่อ,เปด

2126 once วั๊นซ ครั้งเดียว,เมื่อ

2127 one วัน หนึ่ง

2128 onion อั๊นยั่น หัวหอม

2129 only โอนลี่ เพียง,เดียว,เพิ่ง

2130 onset ออเซ็ท เริ่มโจมตี,เริ่มจับไข

2131 open โอเพน เปด

2132 opera โอเพ-รา อุปรากร

2133 operate โอเพอเหรท ทํา,ปฏิบัติ

2134 opium โอเพี่ยม ฝน

2135 opportunity ออพพอทูนิที่ โอกาส

2136 opposite ออพโพสิท ตรงขาม

2137 optic ออพติค เกี่ยวกับตา

2138 optimist ออพทิมิสท มองโลกในแงดี

2139 optimum ออพทิมั่ม จุดที่ไดผลดีที่สุด

2140 option ออพชั่น ทางเลือก

2141 oral โอรอล ปากเปลา

2142 orange ออเรนจ สม,สีสม

2143 orbit ออรบิท วงโคจร

2144 orchestra ออรเคสตา วงออรเคสตรา
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2145 orchid ออรขิด กลวยไม

2146 ordeal ออรดีล ความยากลําบาก

2147 order ออรเดอร สั่ง,ลําดับ,ระเบียบ

2148 ordinary ออรดินารี่ ธรรมดา,โดยปกติ

2149 organ ออรแกน อวัยวะ

2150 orient โอเรี่ยนท ตะวันออก

2151 origin ออริจิ้น รากฐาน,ตนฉบับ,จุดกําเนิด

2152 orphan ออรแฟน กําพรา

2153 oscillate ออซซิลเหลท สั่น,สาย,แขวง

2154 other ออเธอร อื่นๆ

2155 ought ออธ ควรจะ

2156 oust เอาซท ขับไล,ไลออก

2157 out เอาท ขางนอก,ออกไป,หมด

2158 outbound เอาทบาวนด ขาออก

2159 outbreak เอาทเบรค ระบาด,ระเบิดขึ้น

2160 outcome เอาทคัม ผลที่ปรากฎออกมา

2161 outdoor เอาทดอร กลางแจง

2162 outlet เอาทเหล็ท ทางออก,ทางระบาย

2163 outline เอาทไลน เคาโครง,ยอๆ

2164 outlook เอาทลุค ชองที่มองออกไป,ภาพ

2165 output เอาทพุท ผลที่ได

2166 outrage เอาทเหรจ การทําลาย,รายแรง

2167 outside เอาทไซด ภายนอก

2168 outspoken เอาทสโพคเคน ขวานผาซาก

2169 outstanding เอาทสแตนดิ้ง โดดเดน

2170 oven โอเฝน เตาอบ

2171 over โอเฝอร เหนือ,ตลอด,สิ้นสุดลง,เกิน

2172 over- โอเฝอร- ,-มากเกินไป

2173 overall โอเฝอรออล ทั้งหมด

2174 overcome โอเฝอรคัม ผานพน,ไดชัยชนะ

2175 overcrowded โอเฝอรคราวเดด แอดอัดยัดเยียด

2176 overdose โอเฝอรโดส กินยาเกินขนาด

2177 overdue โอเฝอรดิว เกินกําหนด

2178 overhaul โอเฝอรฮอล ปรับปรุงใหมหมด,ยกเครื่อง

2179 overhead โอเฝอรเฮด คาใชจาย(ที่เกิดขึ้นประจํา)

2180 overlap โอเฝอรแหลพ เหลื่อม,ซอน

2181 overload โอเฝอรโหลด บรรทุกมากเกินไป
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2182 overlook โอเฝอรลุค มองขามไป

2183 overnight โอเฝอรไนท ขามคืน

2184 oversea โอเฝอรซี โพนทะเล,ตางประเทศ

2185 overtake โอเฝอรเทค ไลทัน

2186 overtime โอเวอรไทม งานที่ทําลวงเวลา

2187 overturn โอเวอรเทอรน คว่ํา

2188 overweight โอเวอรเหวจท น้ําหนักเกิน

2189 overwhelm โอเวอรเวม ทวมทน

2190 owe โอว เปนหนี้

2191 own โอวน ตัวเอง,ดวยตัวเอง,เปนเจาของ

2192 pace เพซ กาว,เดิน

2193 pack แพ็ค หีบหอ,อัด,ยัด

2194 pact แพ็คท สนธิสัญญา

2195 pad แพ็ด เครื่องรอง,เบาะ

2196 paddle แพดเดิ้ล พาย,ใบพัด

2197 paddy แพดดี้ ขาวเปลือก

2198 page เพจ หนาหนังสือ

2199 pagoda พาโกดา เจดีย

2200 pain เพน เจ็บปวด

2201 paint เพนท ส,ีทาสี

2202 palace พาเหลซ พระราชวัง

2203 pale เพล ซีด,หนาซีด

2204 palm พาลม ฝามือ,ตนปาลม

2205 pan แพน กระทะ

2206 pandemic แพนเดหมิค โรคระบาด

2207 panel แพนเน็ล คณะลูกขุน,คณะกรรมการ

2208 panic แพหนิค ตื่นตระหนก

2209 panorama พาโนรามา ภาพที่เห็นไดกวางขวาง

2210 pants แพนท กางเกง

2211 papa พาพา พอ

2212 paper เพเพอร กระดาษ,หนังสือพิมพ

2213 papers เพเพอรส เอกสาร

2214 par พาร ราคาเดิม,ความเสมอกัน

2215 parade พาเหรด เดินขบวน

2216 paradigm พาราดาม แบบ,กระบวนทัศน

2217 paradise พาราไดซ สวรรค

2218 paradox พาราดอกซ สิ่งที่ขัดแยงกัน
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2219 paragraph พารากราฟ ยอหนา

2220 parallel พาราเลล ขนาน

2221 paralyse พาราไลซ อัมพาต

2222 paramount พาราเมาท ยิ่งใหญ

2223 parasite พาราไซท พยาธ,ิกาฝาก

2224 parcel พารเซล หอ,หีบหอ

2225 pardon พารดอน อภัย,ยกโทษให

2226 parent พารเรนท พอแม

2227 parenthesis พารเรนธิสิส สอดคลอง,ขอความในวงเล็บ

2228 park พารค สวนสาธารณะ,ที่จอดรถ

2229 parliament พารเลียเมนท รัฐสภา

2230 part พารท แยก,ฝาย

2231 partial พารเชี่ยล บางสวน

2232 participate พาทิ๊ซิเพท มีสวนรวม

2233 particle พารทิเคิ้ล สวนที่เล็กที่สุด

2234 particular พารทิ๊คิวลาร โดยเฉพาะ

2235 partisan พารทิซั่น ลําเอียง,เลือกฝาย

2236 partner พารทเนอร หุนสวน,คูคิด

2237 party พารที่ พรรค,งานเลี้ยง

2238 pass พาสส ผาน,บัตรผาน

2239 passion แพชชั่น กิเลส,ความหลงไหล

2240 passive แพสสีฝ ไมตอสู,ไมดิ้นรน

2241 passport พาสพอรท หนังสือเดินทาง

2242 past พาสท ผาน,อดีต,ที่ผานไปแลว

2243 paste เพซท แปงเปยก

2244 patch แพทช ปะซอม

2245 patent พาเทนท สิทธิบัตร

2246 path พาธ ทางเดิน

2247 patient เพเที้ยนท อดทน,คนไข

2248 patriot แพทริออท ผูรักชาติ

2249 patrol แพทโทรล กองลาดตระเวณ

2250 pattern แพทเทอรน แบบ,แผน

2251 pause พอส หยุด

2252 pave เพฝ ปูทาง

2253 pavilion พาฝเลี่ยน ตึกหรูหรา

2254 pay เพย จาย,ชําระ,ตอบแทน

2255 peace พี๊ซ สันติภาพ
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2256 peacock พีคอค นกยูง

2257 peak พี๊ค สูงสุด,ยอดสุด

2258 pearl เพิรล ไขมุก

2259 peasant เพสเสนท ชาวชนบท

2260 pedal เพดั้ล ที่เหยียบ

2261 pedigree เพดิกรี สายพันธุ(แท)

2262 pen เพ็น ปากกา,คอกสัตว

2263 pencil เพนซิ่ล ดินสอ

2264 penetrate พิ๊นิเทรท เจาะทะลุ

2265 pension เพนชั่น บํานาญ

2266 people พี๊เพิ่ล ประชาชน

2267 pepper เพพเพอร พริกไทย

2268 per เพอร ตอ

2269 percieve เพอรซี๊ฝ รับรู,เขาใจ

2270 perfect เพอรเฟคท สมบูรณ,ดีเลิศ

2271 perform เพอรฟอรม แสดง,การกระทํา

2272 perfume เพอรฟูม น้ําหอม

2273 perhaps เพอรแฮพส บางที

2274 peril เพอริล หายนะ,อันตราย

2275 period พี๊เหรียด สมัย,ชวง

2276 periphery เพอริ๊เพอรี่ รอบนอก,เสนรอบวง

2277 perish เพอริ๊ช ตาย,สูญสิ้น

2278 permanent เพอรมาเนนท ถาวร,ยืนยง

2279 permit เพอรหมิท อนุญาต,ยอม

2280 persist เพอรซิสท ยืนกราน

2281 person เพอรซั่น บุคคล

2282 personality เพอรซันแนลิที่ บุคคลิกลักษณะ

2283 perspective เพอรสเพคถีฝ ภาพสามมิติ

2284 persuade เพอรซูเอด ชักจูง,โนมนาว

2285 pest เพสท แมลง

2286 pet เพท สัตวเลี้ยง

2287 petition เพทิ๊ชั่น ออนวอน,ฎีกา

2288 petroleum พิโทรเลี่ยม น้ํามันดิบ

2289 pharmacy ฟารมาซี รานขายยา

2290 phase เฟส ระยะ

2291 phenomenon ฟโนมินอน ปรากฏการณ

2292 philanthropy ฟแลนโธรพี่ ใจบุญ
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2293 philosophy ฟโลโซฟ ปรัชญา

2294 phoenix ฟหนิกซ นกที่ตายเปนเถาถานแลวฟนใหมได

2295 phone โฟน โทรศัพท

2296 photograph โฟโทกราฟ รูปถาย

2297 phrase เฟรส วล,ีถอยคํา

2298 physical ฟสิคอล ในทางรางกาย,ทางวัตถุ

2299 pick พิค หยิบ

2300 pickle พิ๊คเคิ้ล ของดอง

2301 picnic พิ๊คนิค ทานอาหารกลางแจง

2302 picture พิ๊คเจอร ภาพ

2303 piece พี๊ซ ชิ้น,อัน

2304 pig พิก หมู

2305 pile ไพล เสาเข็ม

2306 pill พิลล ยาเม็ด

2307 pillar พิ๊ลลาร เสา,หลัก

2308 pillow พิ๊ลโลว หมอน

2309 pilot ไพหลอต นักบิน,นํารอง

2310 pink พิ๊งค สีชมพู

2311 pioneer ไพโอเนียร ผูบุกเบิก

2312 pipe ไพพ ทอ

2313 pirate ไพเหรท โจรสลัด,ของเถื่อน

2314 pistol พิ๊สทอล ปนพก

2315 piston พิ๊สทั่น ลูกสูบ

2316 pity พิ๊ที่ สงสาร

2317 place เพลส สถานที่

2318 plain เพลน เรียบ,งายๆ,ธรรมดา

2319 plan แพลน แผนการ,แผนผัง

2320 plane เพลน เครื่องบิน,พื้นราบ

2321 planet แพลเหน็ท ดาวเคราะห

2322 plant แพลนท ปลูก,สราง,โรงงาน

2323 plate เพลท แผนโลหะ

2324 plateau แพลโท ที่ราบสูง

2325 platform แพลทฟอรม แทน,ชานชลา

2326 play เพลย เลน

2327 plaza พลาซา ลาน,ตลาด

2328 please พลีซ พอใจ,ไดโปรด

2329 plenty เพลนที่ มากมาย,สมบูรณ
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2330 plot พลอท แผน,อุบาย,เคลาโคลง

2331 plug พลั๊ก อุด,เสียบ

2332 plural พลูรอล พหูพจน

2333 plus พลัส บวก

2334 ply พลาย ชั้น

2335 pneumatic นิวแมถิค เกี่ยวกับลม

2336 pocket พอคเคท กระเปา

2337 podium โพเดี้ยม แทน,ฐาน

2338 poet โพเอท กวี

2339 poetry โพเอทรี่ กลอน,โคลง

2340 point พอยท ชี้,จุด,ประเด็น

2341 poison พอยซั่น ยาพิษ,วางยาพิษ

2342 polar โพลาร ขั้ว

2343 pole โพล ขั้วโลก,ขั้วแมเหล็ก

2344 police โพลิ๊ซ ตํารวจ

2345 policy โพลิซี นโยบาย

2346 polish โพลิช ขัดเงา

2347 polite โพไลท สุภาพ

2348 political โพลิทิ๊คอล การเมือง

2349 poll โพลล สํารวจความคิดเห็น

2350 pollution พอลลูชั่น มลภาวะเปนพิษ

2351 poly- โพลี-่ หลากหลาย

2352 pool พูล บอน้ํา,การรวมกําลังกัน

2353 poor พัวร ยากจน,ขัดสน,แย

2354 pope โพพ สันตะปาปา

2355 popular พอพพิวลาร เปนที่นิยมกันทั่วไป

2356 pork พอรค เนื้อหมู

2357 port ผอรท ทาเรือ,เมืองทา,ประตูใหญ

2358 portion พอรชั่น สวน,แบง

2359 portrait พอรทเถรท รูปคน

2360 pose โพส วางทา,ตั้งคําถาม

2361 position โพซิ๊ชั่น ตําแหนง,ที่มั่น

2362 positive โพสิถีฝ บวก,ในทางที่ดี

2363 possess โพเซสส เปนเจาของ

2364 possible พอซซิเบิ้ล เปนไปได

2365 post โพสท ประกาศ,ไปรษณีย

2366 post- โพสท- หลังจาก
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2367 postpone โพสทโพน เลื่อนไป

2368 pot พอท หมอ

2369 potato โพเทโต มันฝรั่ง

2370 potential โพเทนเชี่ยล ศักยภาพ

2371 pour พาว เท,ราด

2372 poverty พอฝเฝอรที่ ความจน

2373 powder พาวเดอร แปง,ฝุน

2374 power พาวเวอร กําลัง,แรง,อํานาจ

2375 practical แพรคทิคอล ปฏิบัติไดจริง

2376 practice แพรคทิ๊ซ ปฏิบัติ,ฝกฝน

2377 praise เพรส สรรเสริญ,ยกยอ

2378 pray เพรย สวด,ภาวนา

2379 pre- พร-ี กอน,ลวงหนา

2380 preach พรี๊ช เทศนา

2381 precede พรีซี๊ด มากอน,สําคัญกวา

2382 precious พรีเชี๊ยส มีคา

2383 precise พรีไซส แนนอน,เที่ยงตรง

2384 predict พรีดิ๊คท ทํานาย

2385 preface พรี๊เฟซ คํานํา

2386 prefer พรีเฟอร ชอบมากกวา

2387 prefix พรีฟก คําเติมหนา

2388 pregnant เพรกแนนท ตั้งทอง

2389 prejudice พรี๊จัดดิซ อคติ

2390 premature พรีเมเจอร กอนกําหนด

2391 premier พรี๊เหมี่ยร สูงสุด,ที่หนึ่ง

2392 premium พรี๊เมี่ยม พิเศษ

2393 prepare พรีแพร ตระเตรียม

2394 prescribe เพรสไครบ กําหนด,แนะนํา

2395 present เพรสเซนท ปจจุบัน,ของขวัญ

2396 present พรีเซนท นําเสนอ

2397 preserve พรีเซิ๊รฝ เก็บรักษา

2398 president เพรสซิเดนท ประธานาธิบด,ีประธาน

2399 press เพรส กด,สื่อ(หนังสือพิมพ)

2400 prestige เพรสถี๊จ ศักดิ์ศรี,ชื่อเสียง

2401 presume พรีซูม สันนิษฐาน

2402 pretend พรีเท็นด เสแสรง

2403 pretty พริ๊ทที่ สวย,เก
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2404 prevent พรีเฝนท ปองกัน

2405 preview พรี๊ฝว ดูกอน

2406 previous พรี๊เฝยส กอน,แตกอน

2407 prey เพรย เหยื่อ

2408 price ไพรซ ราคา

2409 pride ไพรด ภูมิใจ

2410 priest พรีซท พระ

2411 primal ไพรมอล แตแรก

2412 primary ไพรมารี่ ปฐม

2413 prime ไพรม สําคัญ

2414 primitive พรี๊มิถีฝ เกาแก,พนสมัย

2415 prince พริ๊นซ เจาชาย

2416 principal พริ๊นซิพอล ครูใหญ

2417 principle พริ๊นซิเพิ่ล หลัก,กฎ

2418 print พริ๊นท พิมพ

2419 prior ไพรเออร กอน

2420 prison พริ๊ซั่น คุก

2421 private ไพรเฝท สวนตัว

2422 privilege พริ๊ฝเหลจ สิทธิพิเศษ

2423 prize ไพรซ รางวัล

2424 pro- โพร- ชอบ,สนับสนุน

2425 probation โพรเบชั่น ทัณฐบน

2426 probe โพรบ สอบสวน

2427 problem โพรเบลม ปญหา

2428 procedure โพซิ๊เดอร การปฏิบัต,ิพฤติการณ

2429 proceed โพรซี๊ด เนื่องมา,ตอไป

2430 process โพรเซสส กระบวนการ

2431 proclaim โพรเคลม ปาวประกาศ

2432 procure โพรเคียว จัดหา,หาได

2433 produce โพรดิ๊วซ ผลิต

2434 product โพรดัคท ผลิตภัณฑ

2435 productive โพรดั๊คถีฝ เกิดผล

2436 professional โปรเฟสชั่นนอล มืออาชีพ,โดยอาชีพ

2437 professor โพรเฟสเซอร ศาสตราจารย

2438 profile โพรไฟล ประวัติยอๆ

2439 profit โพรฝต กําไร

2440 profound โพรฟาวนด ลึกซึ้ง
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2441 program โพรแกรม รายการ

2442 progress โพรเกรสส กาวหนา

2443 prohibit โพรฮิ๊บิท หาม,ขอหาม

2444 project โพรเจ็คท โครงการ

2445 prolong โพรลอง ยืด,ตอ

2446 promote โพรโหมท สงเสริม,เลื่อนขั้น

2447 prompt พรอมท โดยทันที

2448 pronounce โพรเนาซ ออกเสียง

2449 proof พรูพ พิสูจน,ทน

2450 proper พรอพเพอร เหมาะสม

2451 property พรอพเพอรที่ ทรัพยสมบัติ

2452 proportion พรอพพอชั่น สัดสวน

2453 propose โพรโพส เสนอ

2454 prosecute พรอซิคิ้ว ดําเนินการ

2455 prospect พรอสเพ็คท ภายหนา,ความหวังในภายหนา

2456 prosper พรอสเพอร เจริญ,รุงเรือง

2457 prostitute พรอซซิทิ้วท โสเภณี

2458 protect โพรเทคท ปองกัน

2459 protest โพรเทสท คัดคาน

2460 prototype โพรโทไทพ ตนแบบ,แบบเดิม

2461 prove พรูฝ พิสูจน

2462 provide โพรไฝด จัดหาให,จัดให

2463 province โพรฝนซ จังหวัด

2464 provoke โพรโฝค กระตุน,ยั่ว

2465 proxy พรอกซี่ ตัวแทน

2466 pseudo- ซูโด- ปลอม

2467 psycho- ไซโค- จิต

2468 public พลั๊บลิค สาธารณะ

2469 publish พลั๊บลิช ประกาศ,พิมพออกจําหนาย

2470 pull พูลล ลาก,ดึง

2471 pulley พูลเลย ลูกรอก

2472 pulse พั๊ลส ชีพจร,เตน

2473 pump พั๊มพ สูบ,เครื่องสูบ

2474 pumpkin พั๊มคิ้น ฟกทอง

2475 punch พั๊นช เจาะ,ตอย

2476 punctual พั๊งชวล ตรงเวลา

2477 punish พันนิ๊ช ลงโทษ
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2478 pupil พิ๊วพิ่ล นักเรียน

2479 puppet พั๊พเผ็ท หุนกระบอก

2480 puppy พั๊พพี่ ลูกหมา

2481 purchase เพอรเชส ซื้อ

2482 pure เพียวร บริสุทธิ์

2483 purple เพอรเพิ่ล สีมวง

2484 purpose เพอรโพส ความประสงค

2485 pursue เพอรซู ไลตาม,ติดตาม

2486 push พุช ผลัก

2487 put พุท ใส,วาง

2488 puzzle พั๊ซเซิ่ล ปริศนา

2489 quake เควค สั่น,ไหว

2490 qualification ควอลิฟเคชั่น คุณสมบัติ

2491 qualify ควอลิฟาย มีคุณสมบัติ

2492 quality ควอลิที่ คุณภาพ

2493 quantity ควอนทิที่ ปริมาณ

2494 quarrel ควอเร็ล ทะเลาะ

2495 quarter ควอรเทอร หนึ่งในสี่

2496 queen ควีน ราชินี

2497 queer เควียร ประหลาด,พิลึก

2498 question เควสชั่น คําถาม,สงสัย

2499 quick ควิค เร็ว,ไว

2500 quiet ไควเอท เงียบ

2501 quit ควิท เลิก

2502 quite ไคว ทีเดียว,แทๆ

2503 quota โควทา โควตา

2504 quote โควท อาง

2505 rabbit แรบบิท กระตาย

2506 race เรซ เชื้อชาต,ิสีผิว

2507 radial เรเดี้ยล รัศมี

2508 radiate เรดิเอท แผ(รังส)ี

2509 radio เรดิโอ วิทยุ

2510 radius เรเดี๊ยส รัศมีของวงกลม

2511 rag แรก ผาขี้ริ้ว

2512 rage เรจ โหมกระหน่ํา,เดือดดาล

2513 raid เรด จูโจม

2514 rail เรล รางรถไฟ
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2515 rain เรน ฝน

2516 raise เรส ยก,ระดม

2517 rally แรลลี่ ชุมนุม

2518 rampage แรมเผจ ดุดา,เกรี้ยวกราด

2519 range เรนจ ระยะ,ขอบเขต

2520 rank แรงค ชั้น,ยศ

2521 ransom แรนซั่ม ไถ,คาไถ

2522 rape เรพ ขมขืน

2523 rapid เรผิด รวดเร็ว

2524 rare แรร หายาก,บาง

2525 rat แรท หนู

2526 rate เหรท อัตรา,ตีคา

2527 rather ราเธอร มากกวา

2528 ratio เรโช อัตราสวน

2529 rational เรชั่นนั่ล ความมีเหตุผล

2530 raw รอว ดิบ

2531 ray เรย ลําแสง

2532 razor เรเซอร มีดโกน

2533 re- รี- ทําใหมอีกครั้ง

2534 reach รี๊ช เอื้อมถึง,บรรลุ

2535 react รีแอค ตอบโต

2536 read รี๊ด อาน

2537 ready เรดี้ พรอม

2538 real เรียล จริง

2539 realm เรลม ขอบเขต

2540 rear เรียร ขางหลัง

2541 reason รี๊ซั่น เหตุผล

2542 rebate รี๊เบท สวนลด

2543 rebel เรเบล กบฏ,ขัดขืน

2544 rebound รีบาวนด เดงขึ้นอีกครั้ง

2545 recall รีคอลล เรียกกลับ,รําลึก

2546 receive รีซี๊ฝ รับ

2547 recent รี๊เซนท เร็วๆนี้

2548 recession รีเซสชั่น ถดถอย

2549 recognize เรคคอกไนซ จําได,สํานึก

2550 recommend เร็คคอมเม็นด แนะนํา

2551 reconcile เรคคอนไซล กลับคืนดีกัน,ปรองดอง
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2552 record เรคขอรด บันทึก,สถิติ

2553 recover รีคั๊ฝเฝอร ฟนคืน

2554 recruit รีครูท เกณฑ,รับคนใหม

2555 rectangle เรคแทงเกิ้ล สี่เหลี่ยมผืนผา

2556 red เรด แดง

2557 redeem รีดีม กูคืน

2558 reduce รีดิ๊ว ลดลง

2559 redundant รีดั๊นแดนท เหลือเฟอ

2560 refer รีเฟอร อางอิง

2561 refill รีฟลล เติมใหม

2562 refine รีไฟน กลั่น

2563 reflect รีเฟล็คท สะทอน

2564 reform รีฟอรม ปฏิรูป

2565 refresh รีเฟรช ทําใหสดชื่นอีกครั้ง

2566 refrigerate รีฟริ๊กเกอเหรท ทําใหเย็น

2567 refugee เรฟวจี ผูลี้ภัย

2568 refund รีฟนด คืนเงินให

2569 refuse รีฟวส ปฏิเสธ

2570 regain รีเกน กูคืนมา

2571 regard รีการด เอาใจใส,นับถือ

2572 regime รีจีม ระบอบการปกครอง

2573 region รีเจี่ยน ขอบเขต,แถบๆ

2574 register รีจิ๊สเตอร ลงทะเบียน

2575 regret รีเกรท เสียใจ

2576 regular เรกกูลาร ปรกติ,ประจํา

2577 reinforce รีอินฟอรซ เสริมกําลัง

2578 reject รีเจคท ปฏิเสธ

2579 rejoice รีจอยซ ยินดี,รื่นเริง

2580 relate รีเหลท เกี่ยวของ

2581 relative รีเลถีฝ ญาติ

2582 relax รีแหลก ผอนคลาย

2583 relay รีเลย ถายทอด

2584 release รีลี๊ส ปลอย,ปลด

2585 relevant เรลเลแฝนท สัมพันธกัน

2586 reliable รีลายเอเบิ้ล ไวใจได,เชื่อใจ

2587 relieve รีลี๊ฝ ปลดเปลื้อง,บรรเทา

2588 religion รีลิ๊เจี้ยน ศาสนา
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2589 relocate รีโลเขท ยายที่อยูใหม

2590 reluctant ริลั๊คแทนท อึกอัก,ละลาละลัง

2591 rely รีลาย ไวใจ,เชื่อมั่น

2592 remain รีเมน ยังคง

2593 remark รีมารค สังเกตุเห็น,กลาว

2594 remember รีเมมเบอร จําได

2595 remind รีไมนด เตือน,ทําใหนึกถึง

2596 remote รีโหมท หางไกล

2597 remove รีมูฝ เอาออกไป,ยายออกไป

2598 render เร็นเดอร คืนให

2599 renovate เรนโนเฝท ทําขึ้นใหม

2600 rent เรนท เชา

2601 repair รีแพร ซอม

2602 repay รีเพย ชําระ,ตอบแทน

2603 repeat รีพี๊ท ทําซ้ํา

2604 replace รีเพลส ไปแทนที่

2605 reply รีพลาย ตอบ

2606 report รีผอรท รายงาน

2607 represent รีเพรสเซนท แทน,เปนผูแทน

2608 reptile เร็พไทล สัตวเลื้อยคลาน

2609 republic รีพลับลิค สาธารณรัฐ

2610 request รีเควส ขอรอง,ตองการ

2611 require รีไควร ตองการ

2612 rescue เรสคิ้ว ชวยเหลือ

2613 research รีเซิรช วิจัย,คนควา

2614 resemble รีเซมเบิ้ล เหมือน,คลายคลึง

2615 resent รีเซนท ขุนเคือง

2616 reserve รีเซิรฝ สงวน,อนุรักษ

2617 residence เรสซิเดนท ที่อยูอาศัย

2618 residue เรสซิดิว สวนที่เหลือ

2619 resign รีไซน ลาออก

2620 resist รีซิ๊สท ตอตาน

2621 resolve รีโซลฝ ละลาย,กระจาย

2622 resort รีสอรท อาศัย,เมืองตากอากาศ

2623 resource รีซอซ ทรัพยากร

2624 respect เรสเพคท นับถือ

2625 respire เรสไพร หายใจ
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2626 respond เรสพอนด ตอบสนอง

2627 rest เรสท พัก,สงบ,ที่เหลือ

2628 restaurant เรซเทอรอง ภัตราคาร

2629 restore เรสโทร ฟนคืน

2630 restrict เรสทริคท จํากัด

2631 result รีซั้ลท ผล,เปนผล

2632 resume รีซูม กลับมาใหม

2633 resume เรซูเม ประวัติยอ

2634 retail รีเทล ขายปลีก

2635 retain รีเทน เก็บ,สงวน

2636 retaliate รีแทลลิเหลท แกเผ็ด,ตอบโต

2637 retire รีไทร เกษียณ

2638 retouch รีทัช ตกแตงภาพ

2639 retreat รีทรี๊ท ถอย,ลาถอย

2640 retrieve รีทรี๊ฝ ไดกลับคืนมา

2641 retro- เรโทร- ยอนหลัง

2642 retrospect เรโทรสเพ็คท ระลึกถึงความหลัง

2643 return รีเทิรน กลับ,ยอน

2644 reveal รีฝล แสดงออกมา,เผยใหเห็น

2645 revenge รีเฝนจ ความพยาบาท

2646 revenue เรฝเฝนิว รายได,ภาษี

2647 revere รีเฝยร เคารพนับถือ

2648 reverse รีเฝรส กลับดาน

2649 review รีฝล พิจารณา,ตรวจ

2650 revise รีไฝส แกไข

2651 revoke รีโฝค ถอน,ลบลาง

2652 revolution เรฝโฝลูชั่น ปฏิวัติ

2653 revolve รีโฝลฝ หมุน

2654 reward รีวอรด รางวัล

2655 rewind รีไวนด (หมุน)กลับ

2656 rhythm ริธึ่ม จังหวะดนตรี

2657 rib ริบ ซีโครง

2658 rice ไรซ ขาวสาร

2659 rich ริ๊ช รวย,เต็มไปดวย

2660 riddle ริ๊ดเดิ้ล ปริศนา

2661 ride ไรด ขี่

2662 ridiculous ริดิ๊คคิวลัส นาหัวเราะเยาะ
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2663 rifle ไรเฟล ปนยาว

2664 right ไรท ถูก,ขวา,สิทธิ

2665 rigid ริ๊จิด แข็ง,เกร็ง

2666 ring ริง วง,แหวน,สั่นกระดิ่ง

2667 riot ไรออท จราจล

2668 rise ไรส ขึ้น

2669 risk ริ๊ซค เสี่ยง

2670 rival ไรฝอล คูแขง

2671 river ริ๊เฝอร แมน้ํา

2672 road โรด ถนน,ทาง,วิถี

2673 roam โรม ทองเที่ยวไป

2674 roar โร แผดเสียง

2675 rob รอบ ขโมย

2676 robot โรบอท หุนยนต

2677 rock รอค หิน,เขยา

2678 rocket รอคเคต จรวด

2679 role โรล บทบาท

2680 roll โรลล กลิ้ง

2681 romance โรแมนซ โรแมนติก

2682 roof รูฟ หลังคา

2683 room รูม หอง,ที่วาง

2684 root รูท ราก

2685 rope โรพ เชือก

2686 rose โรส ดอกกุหลาบ

2687 rot รอท เนา

2688 rotate โรเถท หมุน

2689 rough รั๊ฟ หยาบ

2690 round ราวนด รอบ,กลม

2691 route รูท เสนทาง

2692 routine รูทีน เปนประจํา

2693 row โรว แถว,พาย

2694 royal รอยัล เกี่ยวกับกษัตริย

2695 rubber รั๊บเบอร ยาง

2696 ruby รูบี้ ทับทิม

2697 rude รูด หยาบคาย

2698 ruin รูอิน ปรักหักพัง,หายนะ

2699 rule รูล กฎ
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2700 rumor รูเมอร ขาวลือ

2701 run รัน วิ่ง,ดําเนินการ

2702 rural รูรอล ทองถิ่น

2703 rush รัช รีบเรง

2704 rust รัสท สนิม

2705 ruthless รูธเลสส อํามหิต

2706 sack แซค กระสอบ,ไลออก

2707 sacrifice แซคริไฟซ บูชายัญ

2708 sad แซด เสียใจ,เศรา

2709 safari ซาฟารี การเที่ยวยิงสัตว

2710 safe เซฟ ปลอดภัย

2711 sag แซก หยอน,ยาน

2712 sail เซล ลองเรือ

2713 saint เซนท นักบุญ

2714 sake เซค ประโยชน

2715 salary ซารารี่ เงินเดือน

2716 sale เซล ขาย,ลดราคา

2717 salt ซอลท เกลือ,เค็ม

2718 salute ซัลหลูท สรรเสริญ,คํานับ

2719 salvage แซลเหวจ กู(เรือ),ชวยเหลือ

2720 same เซม เหมือนกัน,เดียวกัน

2721 sample แซมเพิ่ล ตัวอยาง

2722 sanction แซงชั่น การลงโทษ,คว่ําบาท

2723 sand แซนด ทราย

2724 sane เซน สติดี

2725 sanitary แซนนิทารี่ ถูกหลักอนามัย

2726 satellite แซทเทลไลท ดาวเทียม

2727 satisfy แซททิซไฟ พอใจ

2728 saturate แซททิวเหรท อิ่มตัว

2729 sauce ซอซ เครื่องปรุงรส

2730 sausage ซอสเซจ ไสกรอก

2731 savage แซเหวจ โหดราย,รุนแรง

2732 save เซฝ ชวย(ชีวิต),ประหยัด,ออม

2733 saw ซอว เลื่อย

2734 say เซย พูด,บอก

2735 scale สเคล มาตราสวน

2736 scandal สแคนดอล อื้อฉาว
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2737 scarce สแครซ ขาดแคลน

2738 scare สแคร ตกใจกลัว

2739 scene ซีน ฉาก,สถานที่เกิดเหตุ

2740 schedule สเคดดูล ตาราง,กําหนดการ

2741 scholar สคอลาร ทุนการศึกษา,นักเรียนทุน

2742 school สคูล โรงเรียน

2743 science ไซแอนซ วิทยาศาสตร

2744 scold สโคลด ดุ,ดา

2745 scope สโคพ ขอบเขต

2746 score สคอร คะแนน

2747 scorpion สคอรเพี่ยน แมงปอง

2748 scout สเคาท ลูกเสือ,ทหารพราน

2749 scramble สแครมเบิ้ล ตะกาย

2750 scratch สแครทช ขีด,ขวน

2751 scream สครีม กรีดรอง

2752 screen สครีน ฉาก,บัง,กรอง,รอน

2753 screw สครูว ตะปูเกียว,กวดขัน

2754 script สคริพท บท

2755 sea ซี ทะเล

2756 seal ซีล ผนึก,ปด,ตราประทับ

2757 search เซิรช คน,หา

2758 season ซี๊ซั่น ฤดู,ปรุงรส

2759 second เซคคั่น ที่สอง,วินาที

2760 secret ซี๊เขร็ท ความลับ

2761 secretary เซคเคร็ททารี่ เลขานุการ

2762 section เซคชั่น สวน,ตอน

2763 sector เซคเทอร ภาคสวน

2764 secure เซคเคียวร ปลอดภัย,มั่นคง

2765 see ซี มอง,เห็น

2766 seed ซีด เมล็ดพันธุ

2767 seek ซี๊ค คนหา

2768 seem ซีม ดูราวกับ,เหมือนกับวา

2769 segment เซกเมนท สวน(ที่เกิดจากการแบง)

2770 seize ซี๊ซ จับ,ยึด

2771 seldom เซลดั้ม นานครั้ง

2772 select ซิเล็คท เลือกสรร

2773 self เซลฟ ตนเอง
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2774 self- เซลฟ- ดวยตนเอง,ตนเอง

2775 sell เซลล ขาย

2776 semester ซีเมสเทอร ภาคเรียน

2777 semi- เซมิ- กึ่ง

2778 senate ซีเหนท วุฒิสภา

2779 send เซ็นด สง

2780 senior ซี๊เหนี่ย อาวุโส,แกกวา

2781 sense เซนส ความรูสึก,มีเหตุผล

2782 sentence เซนเทนซ ประโยค,คําพิพากษา

2783 sentiment เซนทิเม็นท ความรูสึก

2784 separate เซพาเหรท แยก

2785 septic เซพทิค มีเชื้อโรค

2786 sequence ซีเควนซ ลําดับ(ของเหตุการณ)

2787 series ซี๊รี่ ลําดับ,ชุด

2788 serious ซี๊เรี๊ยส เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง

2789 serve เซิรฝ บริการ,รับใช

2790 service เซอรฝซ บริการ,รับราชการ

2791 session เซซชั่น การประชุม

2792 set เซ็ท ตั้ง,กอ,วาง

2793 settle เซ็ทเทิ่ล เขาที,่ตั้งถิ่นฐาน

2794 seven เซเฝน เจ็ด

2795 several เซฝเฝอรัล หลายครั้ง,หลายคน,นานา

2796 severe ซีเฝย รุนแรง

2797 sex เซ็กซ เพศ

2798 shade เฉด รม,เงา

2799 shaft ชารฟท เพลา

2800 shake เชค สั่น,เขยา

2801 shall แชลล จะ

2802 shallow แชลโลว ตื้น

2803 shame เชม นาอาย,อดสู

2804 shape เชพ รูปราง

2805 share แชร แบง,สวนแบง,หุน

2806 shark ชารค ฉลาม

2807 sharp ชารพ คม,ชัด

2808 shave เชฝ โกน

2809 shelf เชลฟ ชั้น(วางของ)

2810 shell เชลล หอยเชลล,เปลือก
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2811 shelter เชลเทอร ที่กําบัง

2812 sheme เชม แผนการ

2813 sheriff เชอริฟฟ นายอําเภอ

2814 shield ชีลด โล,กระบัง,เกราะ

2815 shift ชิฟท เคลื่อน,ยาย,กะ,เวร

2816 shine ไชน สองแสง

2817 ship ชิพ เรือ

2818 ,-ship ,-ชิพ ความ,ความเปน

2819 shirt เชิ๊รท เสื้อเชิ๊ต

2820 shiver ชีฝเฝอร สั่น,หนาวสั่น

2821 shock ชอค ตกใจ,สะดุง

2822 shoe ชู รองเทา

2823 shoot ชูท ยิง,ถาย(ภาพ)

2824 shop ชอพ รานคา,โรงงาน

2825 shore ชอร ชายทะเล

2826 short ชอรท สั้น,(ทาง)ลัด,ขาดแคลน

2827 shoulder โชลเดอร ไหล

2828 shout เชาท ตะโกน

2829 show โชว แสดง

2830 shower เชาเวอร โปรยปราย

2831 shrimp ชิ๊มพ กุง

2832 shrink ชิ๊งค หด

2833 shuffle ชั๊ฟเฟล สับเปลี่ยน

2834 shut ชั๊ท ปด

2835 shuttle ชั๊ทเทิ่ล กระสวย

2836 shy ชาย ขี้อาย

2837 sick ซิ๊ค ปวย

2838 side ไซด ดาน,ขาง,ฝาย

2839 siege ซี๊จ ลอม

2840 sight ไซท เห็น

2841 sign ซายน เครื่องหมาย,อาการ,เซ็นชื่อ

2842 significant ซิกนี๊ฟแคนท สําคัญ

2843 silent ไซเลนท เงียบ

2844 silk ซิ้ลค ไหม

2845 silly ซิ๊ลลี่ โง

2846 silver ซิ๊ลเฝอร โลหะเงิน

2847 similar ซิ๊มิลาร เหมือนกัน
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2848 simple ซิ๊มเพิ่ล งาย,เรียบ

2849 simulate ซิ๊มูเหลท จําลอง

2850 sin ซิน บาป

2851 since ซิ๊นซ ตั้งแต

2852 sincere ซินเซียร จริงใจ

2853 sing ซิง รองเพลง

2854 single ซิ๊งเกิ้ล เดี่ยว,โสด

2855 sink ซิ๊งค จม

2856 sir เซอร ทาน

2857 siren ไซเรน หวูด

2858 sirup ไซหรัพ น้ําเชื่อม

2859 sister ซิ๊สเทอร นองสาว,พี่สาว,แมชี

2860 sit ซิท นั่ง

2861 site ไซท ที่ตั้ง,ทําเล

2862 situation ซิ๊ทูเอชั่น สถานการณ

2863 six ซิกซ หก

2864 size ไซซ ขนาด

2865 skeleton สเคเลทั่น โครงกระดูก

2866 sketch สเคทช ราง

2867 skill สกิลล ความชํานาย

2868 skin สกิน ผิวหนัง

2869 skip สคิพ ขาม

2870 skirt สเคิ๊รท กระโปรง,ขอบ

2871 skull สคั๊ลล กระโหลกศีรษะ

2872 sky สกาย ทองฟา

2873 slash สแหลช เฉือน,ตัด

2874 slate สเลท กระดานชนวน

2875 slave สเลฝ ทาส

2876 sleep สลี๊พ หลับ

2877 slender สเล็นเดอร ออนแอน

2878 slice สไลซ แล,เฉือน

2879 slide สไลด เลื่อน,ไถล

2880 slim สลิม ผอม,บาง

2881 slip สลิ๊พ ลื่น,ไหล

2882 slogan สโลแกน สโลแกน

2883 slope สโลพ เอียง,ลาด

2884 slow สโลว ชา

78



2885 slum สลัม สลัม

2886 slump สลั๊มพ (ราคา)ตกต่ํา

2887 small สมอลล เล็ก

2888 smart สมารท โก,ฉลาด

2889 smash สแมช ชน,พัง,แหลก

2890 smell สเมลล กลิ่น

2891 smile สไมล ยิ้ม

2892 smoke สโมค ควัน,สูบบุหรี่

2893 smooth สมูธ ราบเรียบ

2894 smuggle สมั๊กเกิ้ล ลักลอบหนีภาษี

2895 snack สแนค อาหารวาง

2896 snail สเนล ทาก

2897 snake สเนค งู,ทรยศ

2898 snow สโนว หิมะ

2899 so โซ ดังนั้น

2900 so + adj. ,-จริงๆ

2901 soap โซพ สบู

2902 socialism โซเชี่ยลิซึ่ม ลัทธิสังคมนิยม

2903 society โซไซที่ สังคม

2904 sock ซอค ถุงเทา

2905 soft ซอฟท ออน,นุม

2906 soil ซอยล ดิน,มลทิน

2907 solar โซลาร ดวงอาทิตย,ดีเซล

2908 soldier โซลเจอร ทหารบก

2909 sole โซล โดเดี่ยว,คนเดียว

2910 solenoid โซลินอยล ขดลวดแมเหล็กไฟฟา

2911 solid โซหลิด ของแข็ง

2912 solo โซโล เดี่ยว

2913 solution โซลูชั่น ทางออก,วิธีแกปญหา

2914 solve โซลฝ แกปญหา

2915 some ซัม บาง(คน,อัน,ชิ้น..)

2916 son ซัน ลูกชาย

2917 sonic โซหนิค เกี่ยวกับเสียง

2918 soon ซูน เร็วๆนี้

2919 sorrow ซอโรว เสียใจ,เศรา

2920 sorry ซอรี่ เสียใจ

2921 sort ซอรท ชนิด
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2922 SOS เอสโอเอส สัญญาณขอความชวยเหลือ

2923 soul โซล วิญญาณ

2924 sound ซาวนด เสียง(ที่ไมใชเสียงพูด)

2925 soup ซุพ น้ําแกง

2926 sour ซาวร เปรี้ยว,บูด

2927 source ซอรซ แหลง,ที่มา

2928 south เซาธ ทิศใต

2929 souvenir ซูฝเหนี่ย ของที่ระลึก

2930 sovereign โซเฝอรริ้นจ ยิ่งใหญ

2931 space สเพซ อวกาศ,ที่วาง,เนื้อที่

2932 span สแพน ระยะ,ชวง

2933 spare สแพร สํารอง,วาง

2934 spark สพารค ประกายไฟ

2935 speak สพี๊ค พูด

2936 special สเพเชี่ยล พิเศษ

2937 specific สเพซิ๊ฟค โดยเฉพาะ,เจาะจง

2938 speculate สเพคคิวเหลท เก็งกําไร

2939 speech สพีช คําปราศัย

2940 speed สพี๊ด ความเร็ว,เรง

2941 spell สเพลล สะกด(คํา),คําสาป

2942 spend สเพ็นด ใช(เวลา,เงิน)

2943 sphere สเฟยร ลูกกลม

2944 spice สไพซ เผ็ด,เผ็ดรอน

2945 spider สไพเดอร แมงมุม

2946 spill สพิลล หก,ลน,สาด

2947 spin สพิน ปน,หมุน

2948 spiral สไพรอล ขดเปนวง

2949 spirit สพีหริท วิญญาณ,จิตใจ

2950 split สพลิ๊ท ผาออก,แยกออก

2951 spoil สพอยล ทําใหเสีย,ทําใหเสียคน

2952 sponsor สพอนเซอร ผูสนับสนุน

2953 spontaneous สพอนเทเนียซ โดยทันท,ีเปนไปเอง

2954 spoon สพูน ชอน

2955 sport สพอรท กีฬา,กลาไดกลาเสีย

2956 spot สพอท จุด,ที่

2957 spouse สเพาส คูสมรส

2958 spray สเพรย ฉีด(เปนฝอย)

80



2959 spread สเพรด กระจาย,แผ

2960 spring สพริง เดง,ขดลวด,ฤดูใบไมผลิ

2961 spy สพาย สายลับ,สอดแนม

2962 square สแควร สี่เหลียมจตุรัส,พื้นที่สี่เหลียม

2963 squeeze สควี๊ซ บีบ,คั้น

2964 stable สเทเบิ้ล มั่นคง

2965 staff สทัฟฟ พนักงาน,คนที่ทํางานรวมกัน

2966 stage สเทจ เวที,ขั้น,ตอน

2967 stain สเทน รอยดาง,รอยเปอน

2968 stair สแทร บันได

2969 stake สเทค สวนไดสวนเสีย,ผลประโยชนที่จะไดรับ

2970 stamp สแทมพ ประทับตรา,สแตมป

2971 stand สแทนด ยืน,ตั้ง,คงอยู

2972 standard สแทนดารด มาตราฐาน

2973 star สทาร ดาว

2974 starch สทารช แปง

2975 stare สแทร จองมอง

2976 start สทารท เริ่มตน

2977 starve สทารฝ อดอาหาร

2978 state สเทท รัฐ,ภาวะ,สภาพ

2979 statement สเททเมนท แถลงการณ

2980 statics สแทถิคส สถิตย

2981 station สเทชั่น สถานี

2982 stationery สเทชั่นเนอรี่ เครื่องเขียน

2983 statistics สเทที๊ซถิคส สถิติ

2984 statue สแททิ้ว รูปปน

2985 status สเททัซ สถานะ

2986 stay สเทย พัก

2987 stead สเทด แทน

2988 steady สเทดี้ คงตัว,สม่ําเสมอ

2989 steal สทีล ขโมย

2990 steam สทีม ไอน้ํา

2991 steel สทีล เหล็กกลา

2992 steer สเทียร คัดทาย,เลี้ยว,จับพวงมาลัย

2993 stem สเท็ม ตน,ตระกูล

2994 step สเท็พ กาว,ขั้น

2995 step- สเท็พ- ,-เลี้ยง
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2996 sterile สเทอไรล ปราศจากเชื้อ

2997 stick สทิ๊ค กิ่งไม,ติด,แนน

2998 stigma สทิ๊กมา ตราบาป

2999 still สทิลล นิ่ง,ยังคง

3000 stimulate สทิ๊มูเหลท กระตุน

3001 sting สทิง เหล็กใน,ตอย

3002 stir สเทอร กวน,ขยับ

3003 stock สทอค สินคาคงคลัง,สะสม

3004 stomach สโทมัช ทอง

3005 stone สโทน หิน

3006 stop สทอพ หยุด,เลิก

3007 storage สโทเหรจ โกดัง,การเก็บรักษา

3008 store สโทร ราน,สะสม,เก็บ

3009 storey สโทรี่ ชั้น(ของตึก)

3010 storm สทอรม พายุ

3011 story สทอรี่ เรื่องราว

3012 stove สโทฝ เตา

3013 straight สเทรท ตรง,ทางตรง,ตรงไปตรงมา

3014 strain สเทรน ดึง,ตึงเครียด

3015 strand สแทรนด เกยตื้น

3016 strange สเทรงจ แปลก,ประหลาด

3017 streak สทรี๊ค แนว,เสน

3018 stream สทรีม ลําธาร,กระแสน้ํา

3019 street สทรีท ถนน(ในเมือง)

3020 stress สเทรสส ย้ํา,ความเคน

3021 stretch สเทรทช ขึง,ดึง

3022 strict สทริคท เขมงวด,กวดขัน

3023 strike สไทรค ตี,ตอย,โจมตี

3024 string สทริง ดาย,เสน,สาย

3025 strong สทรอง แข็งแรง,แรง

3026 structure สทรั๊คเจอร โครงสราง

3027 struggle สทรั๊กเกิ้ล ดิ้นรน

3028 study สทีดดี้ เรียน,ศึกษา

3029 stuff สทั๊ฟฟ วัตถุ,สิ่งของ

3030 stupid สทิ๊วผิด โง,เซอ

3031 sturdy สเทอรดี้ ถาวร,ทนทาน

3032 style สไทล แบบ,แนว

82



3033 sub- ซับ- ใต,ยอย,ดอย,ชวง

3034 subject ซั๊บเจ็คท เรื่อง,วิชา,ขึ้นอยูกับ

3035 submarine ซั๊บมารีน เรือดําน้ํา

3036 submerge ซับเมิรจ จมน้ํา,แชน้ํา

3037 submit ซับมิท เสนอ,ยอม

3038 subordinate ซับบอรดิเหนท ลูกนอง

3039 subsidy ซั๊บซิดี้ อุดหนุน,บํารุง

3040 substance ซั๊บสแทนซ เนื้อหา,ใจความ,แกนสาร

3041 subtract ซับแทรคท ลบ,หัก

3042 suburb ซั๊บเบิรบ ชานเมือง

3043 subway ซั๊บเวย รถใตดิน

3044 succeed ซัคซี๊ด สืบทอด,บรรลุผล

3045 success ซัคเซสส ความสําเร็จ

3046 such ซัช เชน

3047 suddenly ซั๊ดเดนลี่ ทันที

3048 sue ซู ฟอง

3049 suffer ซั๊ฟเฟอร เจ็บปวด,เสียหาย

3050 sugar ชูการ น้ําตาล

3051 suggest ซั๊กเจสท แนะนํา

3052 suicide ซุยไซด ฆาตัวตาย

3053 suit ซุท เสื้อสูท,เหมาะสม

3054 sum ซัม รวม

3055 summary ซั๊มมารี่ สรุปยอ

3056 summer ซั๊มเมอร ฤดูรอน

3057 summit ซั๊มหมิท ประชุมสุดยอด

3058 sun ซัน ดวงอาทิตย

3059 super ซูเพอร ดีพิเศษ

3060 super- ซุพเพอร- เหนือ,เลิศ

3061 superb ซุพเพอรบ ดีเลิศ

3062 superior ซุพีเหรี่ย เหนือกวา,สูงกวา,ดีกวา

3063 supersede ซุพเพอรซี๊ด แทนที่

3064 superstitious ซุเพอรสทิเชี๊ยส ความเชื่องมงายเรื่องผีหรือเทพ

3065 supervise ซุพเพอรไวซ ดูแล,ตรวจตรา

3066 supplement ซั๊พเพิ่ลเมนท ผนวก,เสริม

3067 supply ซั๊พพลาย จัดให,สงเสบียง

3068 support ซั๊พผอรท สนับสนุน

3069 suppose ซั๊พโพส สมมติ,ถือเอาวา
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3070 suppress ซั๊พเพรส ปราบ,กําจัด,ระงับ

3071 supreme ซูพรีม สูงสุด

3072 surcharge เซอรชารจ เงินที่เก็บเพิ่ม

3073 sure ชัวร แนใจ,แนนอน

3074 surface เซอรเฟซ ผิวหนา,ผิวพื้น

3075 surname เซอรเนม นามสกุล

3076 surplus เซอรพลัส จํานวนที่เกินไป,เกินดุล

3077 surprise เซอรไพรส ประหลาดใจ

3078 surrender เซอรเรนเดอร ยอมแพ

3079 surround เซอรราวนด ลอมรอบ

3080 survey เซอรเฝย สํารวจ

3081 survive เซอรไฝฝ รอดตาย,อยูรอด

3082 suspect ซั๊สเพ็คท สงสัย

3083 suspend ซัสเพ็นด ระงับ,หยุดชั่วคราว

3084 sustain ซัสเทน ทนทาน

3085 swallow สวอลโลว กลืน

3086 swap สวอพ แลก,เปลี่ยน

3087 swear สแวร สาบาน

3088 sweat สเว็ท เหงื่อ

3089 sweep สวี้พ กวาด

3090 sweet สวี้ท หวาน,นารัก

3091 swim สวิม วายน้ํา

3092 swine สไวน หมู

3093 swing สวิง แกวง

3094 switch สวิทช เปลี่ยน

3095 sword ซอรด กระบี่

3096 syllabus ซิลลาบัส หลักสูตร

3097 symbol ซิ๊มโบล เครื่องหมาย,สัญญลักษณ

3098 symmetry ซิ๊มมิทรี่ สมมาตร

3099 sympathy ซิ๊มพาธี่ เห็นอกเห็นใจ,สงสาร

3100 symptom ซิมพทั่ม อาการ

3101 syn- ซิน- พรอมกัน,ดวยกัน

3102 synchronize ซิ๊งโครไนซ เกิดขึ้นพรอมกัน,ตรงกัน

3103 syndrome ซิ๊นโดรม อาการ

3104 synonym ซี๊นโนนีม มีความหมายเหมือนกัน

3105 synopsis ซินอพซิส เรื่องยอ,สรุปความ

3106 synthesis ซิ๊นธิซิส สังเคราะห
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3107 system ซิ๊สเทม ระบบ,แบบ

3108 table เทเบิ้ล ตาราง,โตะ

3109 tablet แทบเหล็ท ยาเม็ดแบน

3110 taboo แทบู หาม,ตองหาม

3111 tackle แทคเคิ่ล จัดการ

3112 tactics แทคทิคส กลยุทธ,กลเม็ด

3113 taget ทาเก็ต เปา,เปาหมาย

3114 tail เทล หาง,ปลาย

3115 tailor เทเลอร ชางตัดเสื้อ

3116 take เทค เอา,รับ,ถือเอา

3117 tale เทล เรื่องเลา,เรื่องไมจริง

3118 talent แทเลนท ความสามารถพิเศษ

3119 talk ทอลค พูด,เจรจา

3120 tall ทอลล สูง

3121 tame เทม เชื่อง,ทําใหเชื่อง

3122 tan แทน สีน้ําตาล

3123 tank แทงค ถัง,รถถัง

3124 tape เทพ เทป

3125 task ทาซค งานหนักๆ

3126 taste เทซท รสนิยม,รส

3127 tattoo แทททู รอยสัก

3128 tax แทกซ ภาษี

3129 taxi แทกซี่ แท็กซี่

3130 tea ที น้ําชา,ใบชา

3131 teach ที๊ช สอน

3132 teacher ที๊ชเชอร ครู

3133 teak ที๊ค ไมสัก

3134 team ทีม ทีม

3135 tear เทียร ฉีก,น้ําตา

3136 technics เทคหนิคส วิธีการ,ศิลปะในการกระทํา

3137 teenage ที๊นเอจ วัยรุน

3138 tele- เทเล- ไกล

3139 telecommunication เทลิคอมมิวนิเคชั่น โทรคมนาคม

3140 telephone เทลเลโฟน โทรศัพท

3141 telescope เทลเลสโคพ กลองสองทางไกล

3142 television เทเลฝชั่น โทรทัศน

3143 tell เทลล บอก,เลา
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3144 temper เทมเพอร ออนลง,บรรเทาลง

3145 temperature เทมเพอเรเจอร อุณหภูมิ

3146 temple เทมเพิ่ล วัด,โบสถ

3147 temporary เทมโพรารี่ ชั่วคราว

3148 tempt เทมพท ลอใจ,ยั่วยวน

3149 ten เท็น สิบ

3150 tender เทนเดอร เสนอ,ยื่นประมูล,ออนนุม,บรรจง

3151 tension เทนชั่น ตึงเครียด

3152 tent เทนท เตนท

3153 term เทิรม สมัย,คราว,ครั้ง

3154 terminal เทอมินั่ล สถานีปลายทาง

3155 terminate เทอรมิเหนท จบ,สิ้นสุด

3156 terrace เทอเรซ ระเบียง

3157 terrible เทอริเบิ้ล นากลัว,เลวราย

3158 territory เทอริโทรี่ อานาเขต,ดินแดน

3159 terror เทอรเรอร นากลัว

3160 test เทสท ทดลอง,ทดสอบ

3161 testify เทซทิฟาย เปนพยาน,คําใหการ

3162 text เทกซท เนื้อความ

3163 thank แทรงค ขอบคุณ,ขอบใจ

3164 that แดท นั้น,โนน,โนน

3165 theater เธี๊ยเทอร โรงหนัง,โรงละคร

3166 their แดร ของพวกเขา

3167 them เด็ม พวกเขา

3168 theme ธีม แนว(ของหนัง,เพลง,งาน)

3169 then เด็น ดังนั้น

3170 theory ทรีโอรี่ ทฤษฎี

3171 ,-therapy ,-เธอราพี การรักษา

3172 there แดร ที่นั่น,ตรงนั้น

3173 thesis ธิ๊ซิซ วิทยานิพนธ

3174 thick ทริ๊ค หนา

3175 thief ทรี๊ฟ ขโมย

3176 thin ทริน ผอม,บาง

3177 thing ทริง สิ่ง,ของ

3178 think ทริ๊งค คิด

3179 third เทริ๊ด ที่สาม

3180 thirst เทริ๊สท กระหายน้ํา
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3181 thirteen เทรอทีน สิบสาม

3182 this ดิส นี้,นี่

3183 thorough เทรอโร ตลอดทั่วถึง

3184 thousand เธาซั่นด พัน

3185 thread เทรด ดาย

3186 threat เทรท คุกคาม

3187 three ทรี สาม

3188 thrill ธริล นาตื่นเตน

3189 throat โธรท ลําคอ

3190 through ทรู ผาน,ทะลุ

3191 throw โธรว ขวาง,ปา

3192 thumb ทรั๊มบ นิ้วโปง

3193 thunder ธั๊นเดอร ฟารอง

3194 ticket ทิ๊คเคท ตั๋ว,บัตร

3195 tide ไทด กระแสน้ํา,น้ําขึ้นน้ําลง

3196 tie ไท ผูก,มัด

3197 tiger ไทเกอร เสือ

3198 tight ไทท แนน,คับ

3199 tile ไทล กระเบื้องปูพื้น

3200 till ทิลล กระทั่ง,จนกระทั่ง

3201 time ไทม เวลา,จังหวะเวลา,(?)ครั้ง,(?)เทา

3202 tin ทิน ดีบุก

3203 tiny ไทนี่ เล็ก,นอย

3204 tip ทิพ ปลาย,สุด,ทิป,กระดก

3205 tire ไทร ยางรถ,เหนื่อย

3206 title ไทเทิ่ล ชื่อเรื่อง

3207 to ทู ถึง,ไปยัง,จนถึง,แด

3208 toast โทสท ปง,ยาง

3209 tobacco โทแบคโค ยาสูบ

3210 today ทูเดย วันนี้

3211 toe โท นิ้วเทา

3212 together ทูเกทเธอร ดวยกัน,รวมกัน

3213 toilet ทอยเหล็ท สวม

3214 tolerate ทอลเลอเหรท อดทน,ยอมทน

3215 toll โทลล คาผานทาง,ผูเสียชีวิต

3216 tomorrow ทูมอโรว พรุงนี้

3217 tone โทน เสียงสูงต่ํา,สี
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3218 tongue ทั๊ง ลิ้น

3219 tonight ทูไนท คืนนี้

3220 too ทู เกินไป,ดวย

3221 tool ทูล เครื่องมือ

3222 tooth ทูธ ฟน

3223 top ทอพ บนสุด,สูงสุด

3224 topic ทอพผิค เรื่อง

3225 topple ทอพเพิ่ล ลม,คว่ํา

3226 torch ทอรช ไฟฉาย,คบเพลิง

3227 torque ทอรค แรงบิด

3228 torture ทอเจอร ทรมาน

3229 total โททอล ทั้งหมด,รวมทั้งหมด

3230 touch ทั๊ช สัมผัส

3231 tough ทั๊ฟ เหนียว,แกรง

3232 tour ทัวร ทองเที่ยว

3233 tournament ทั๊วนาเมนท การแขงขันกีฬา

3234 tow โทว ลาก,พวง

3235 towel เทาเวล ผาเช็ดตัว

3236 tower เทาเวอร หอสูง

3237 town ทาวน เมือง

3238 toxin ทอกซิน มีพิษ

3239 toy ทอย ของเลน

3240 trace เทรซ ติดตาม,ตามรอย

3241 track แทร็ค รองลอย,ทาง

3242 trade เทรด การคา

3243 tradition เทรดิชั่น ธรรมเนียม,ประเพณี

3244 traffic แทรฟฟค การจราจร,การคา

3245 tragedy ทราจิดี้ โศกนาฏกรรม

3246 train เทรน ฝกหัด,รถไฟ

3247 trans- ทรานซ- ขาม

3248 transfer ทรานซเฟอร ถาย,โอน

3249 transform ทรานซฟอรม แปลง

3250 transient ทรานเชี๊ยน ชั่วครู

3251 transit ทรานสิท การขนสง,การผาน

3252 translate ทรานซเหลท แปล

3253 transmit ทรานซมิท สง,ถาย

3254 transparent ทรานซแพเรนท โปรงใส
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3255 transplant ทรานซแพลนท ปลูกถาย

3256 transport ทรานซสพอรท การขนสง

3257 transpose ทรานซโพส สับเปลี่ยนที่กัน

3258 trap แถรบ กับดัก

3259 travel แทรเฝล เดินทาง,ทองเที่ยว

3260 treasure เทรเชอร สมบัติ,ขุมทรัพย

3261 treat ทรี๊ท ทํากับ,ปฏิบัติกับ

3262 tree ทรี ตนไม

3263 tremendous ทริเมนดั้ส ใหญโต,มากมาย

3264 trend เทร็นด แนวโนม

3265 tri- ไทร- สาม

3266 trial ไทรอั้ล ลอง

3267 triangle ไทรแองเกิ้ล สามเหลี่ยม

3268 tribe ไทรบ ชนเผา

3269 tribute ทริบิ้วท สรรเสริญ,มอบให

3270 trick ทริ๊ค กลเม็ด

3271 trigger ทริ๊กเกอร ลั่นไก

3272 trillion ทริ๊ลเลี่ยน ลานลาน

3273 trio ทริ๊โอ สามคน

3274 trip ทริ๊พ การเดินทาง

3275 triple ทริ๊พเพิ่ล สามเทา

3276 triumph ไทรอั้มฟ มีชัยชนะ

3277 troop ทรูพ กองกําลัง

3278 tropic ทรอผิค เขตรอน

3279 trouble ทรั๊บเบิ้ล ความยุงยาก,ความลําบาก

3280 trouser เทราเซอร กางเกง

3281 truck ทรั๊ค รถบรรทุก

3282 true ทรู ความจริง,แทจริง

3283 trust ทรัสท ไววางใจ

3284 truth ทรูธ ความจริง

3285 try ธราย พยายาม,ลอง

3286 tube ทิ้วบ หลอด

3287 tuition ทิวชั่น การสอนพิเศษ

3288 tune จูน เสียง,ตั้งเสียง

3289 tunnel ทั๊นเนล อุโมงค

3290 turbulent เทอบูเลนท โกลาหล

3291 turmoil เทอรมอย ยุงเหยิง
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3292 turn เทิรน หมุน,พลิก,กลับ,รอบ,คราว

3293 turtle เทอเทิ่ล เตา

3294 tutor ทิ้วเทอร ผูสอนพิเศษ

3295 twelve ทเวลฝ สิบสอง

3296 twenty ทเวนที่ ยี่สิบ

3297 twilight ทไวไลท ความคลุมเคลือ,สลัว

3298 twin ทวิน สอง

3299 twinkle ทวิ๊งเคิ่ล ชั่วพริบตา

3300 twist ทวิสท บิด

3301 two ทู สอง

3302 type ไทพ ชนิด

3303 typical ทิ๊พิคอล ธรรมดา,เหมือนๆกัน

3304 ugly อั๊กลี่ นาเกลียด

3305 ultimate อั๊ลทิเหมท ในที่สุด

3306 ,-ultra ,-อั๊ลทรา เกิน,พน

3307 umbrella อัมเบรลลา รม

3308 UN ยูเอ็น สหประชาชาติ

3309 un- อัน- ไม

3310 unable อันเอเบิ่ล ไมสามารถ

3311 uncle อั๊งเคิ่ล ลุง

3312 under อั๊นเดอร ใต,รอง

3313 underdog อั๊นเดอรดอก เบี้ยลาง,เปนรอง

3314 undergo อั๊นเดอรโก ไดรับ

3315 underline อันเดอรไลน ขีดเสนใต

3316 understand อั๊นเดอรสแทนด เขาใจ

3317 undertake อันเดอรเทค ยอมรับ

3318 underwear อั๊นเดอรแวร ชุดชั้นใน

3319 undo อันดู แก,ปลด

3320 undone อั๊นดัน คางเติ่ง

3321 uni- ยูน-ิ หนึ่งเดียว

3322 uniform ยูนิฟอรม เครื่องแบบ

3323 union ยูเนี่ยน สหภาพ

3324 unique ยูนี๊ค พิเศษ,หนึ่งเดียว

3325 unite ยูไนท รวมกัน

3326 university ยูนิเฝอรซิที่ มหาวิทยาลัย

3327 unknown อันโนน ไมรูจัก,ไมมีชื่อเสียง,ไมรู

3328 unless อันเลซ เวนแต
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3329 unlike อันไลค ไมเหมือน

3330 until อันทิล จนกระทั่ง

3331 unwind อันไวนด คลี่คลาย

3332 up อั๊พ ขึ้น

3333 update อั๊พเดท ปรับปรุงใหทันสมัย

3334 upgrade อั๊พเกรด เลื่อนชั้น,ทําใหดีขึ้น

3335 uphold อั๊พโฮล ยืนยัน,สนับสนุน

3336 upright อั๊พไรท ตั้งตรง

3337 upset อั๊พเซ็ท ทําใหเสียใจ

3338 upside down อั๊พไซดดาวน กลับหัวกลับหาง

3339 upstairs อั๊พสแทร ชั้นบน

3340 upstream อั๊พสทรีม ตนน้ํา

3341 up-to-date อั๊พ-ทู-เดท ทันสมัย

3342 uptown อั๊พทาวน ชานเมือง

3343 urban เออบั้น ในเมือง

3344 urge เอรจ กระตุน

3345 use ยูส ใช

3346 utilize ยูทิไลซ ใชประโยชน

3347 utmost อั๊ทโมสท สุดกําลัง,อยางที่สุด

3348 vacation แฝคเคชั่น หยุดเทอม,พักรอน

3349 vaccine แฝคซีน วัคซีน

3350 vacuum แฝคคิวอั้ม สุญญากาศ,ที่วาง

3351 valid แฝหลิด เปนผล,ใชได

3352 valley แฝเลย หุบเขา

3353 value แฝลู คุณคา,ราคา

3354 valve ฝาลวฝ ลิ้นปดเปด,วาลว

3355 vampire แฝมไพร ฝดูดเลือด

3356 van แฝน รถตู

3357 vanish แฝหนิช หายไป,อันตรธาน

3358 vapor เฝเพอร ไอน้ํา,ไอ

3359 vary แฝรี่ ผันแปร

3360 vase เฝส แจกัน

3361 vast ฝาสท กวางใหญ,ไพศาล

3362 vegetable เฝจทะเบิ้ล ผัก

3363 vegetarian เฝทะเรี่ยน คนที่กินมังสวิรัต

3364 vehicle ฝหิเคิ้ล ยานพาหนะ

3365 vein เฝน เสนเลือดดํา
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3366 velocity เฝลโลซิที่ ความเร็ว

3367 vender เฝนเดอร คนเรขายของ

3368 vent เฝนท ระบาย,ชองระบายอากาศ

3369 ventilate เฝนทิเหลท ระบายอากาศ

3370 venture เฝนเจอร การเสี่ยงภัย

3371 verdict เฝอรดิคท คําตัดสินของคณะลูกขุน

3372 verge เฝอรจ ปากเหว

3373 verify เฝอริฟาย ตรวจสอบ

3374 version เฝอรชั่น ฉบับ,แบบ

3375 versus (vs) เฝอรซั๊ส ตอสูกับ

3376 vertical เฝอรทิคอล แนวดิ่ง

3377 very เฝรี่ มาก,แทจริง

3378 vessel เฝสเซล เรือเดินทะเล

3379 veteran เฝทเทอรัน ทหารผานศึก

3380 veto ฝโท ยับยั้ง

3381 vibrate ไฝเบรท สั่น

3382 vice- ไฝซ- รอง-

3383 vice versa ไฝซ เฝอรซา โอละพอ(กลับหัวกลับหาง)

3384 vicious ฝเคี๊ยส ชั่วราย,อุบาทก

3385 victim ฝคทิ่ม เหยื่อ

3386 victory ฝคทรี่ ชัยชนะ

3387 view ฝว มอง,ภาพ,ทรรศนะ

3388 village ฝลเหลจ หมูบาน

3389 vine ไฝน เหลาองุน

3390 violate ไฝโอเหลท ละเมิด,ฝาฝน

3391 violent ไฝโอเลนท รุนแรง

3392 violet ไฝโอเหลท สีมวง

3393 virgin เฝอรจิ้น บริสุทธิ์

3394 virtual เฝอรชวล โดยแทจริง,เสมือน

3395 virtue เฝอชิ่ว คุณความดี

3396 virus ไฝหรัซ ไวรัส

3397 viscous ฝเคี๊ยส หนืด,ความหนืด

3398 vision ฝชั่น ทรรศนะ,มุมมอง

3399 visit ฝสิท เยี่ยมเยียน

3400 vital ไฝทอล สําคัญกับชีวิต,จําเปนที่สุด

3401 voice วอยซ เสียงพูด

3402 voice ฝอยซ เสียงพูด
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3403 void ฝอยด โมฆะ

3404 volatile โฝเลไทล ระเหย,เปลี่ยนแปลงเร็ว

3405 volume โฝลุม ปริมาตร,ปริมาณ

3406 voluntary โฝลันทารี่ อาสาสมัคร

3407 vomit โฝหมิท อาเจียน

3408 vote โฝท ออกเสียงลงคะแนน,โหวต

3409 vow โฝว ปฏิญาณ

3410 voyage โฝยาจ การเดินทาง

3411 vulnerable ฝลเนอเรเบิ้ล ออนแอ

3412 wag แวก แกวงไปมา,กระดิก

3413 wage เวก คาจาง

3414 wagon แวกอน เกวียน

3415 waist เวสท เอว

3416 wait เวท คอย,รอคอย

3417 waiter เวทเทอร บริกรชาย,พนักงานเสิรฟชาย

3418 wake เวค ตื่น,ปลุก

3419 walk วอลค เดิน

3420 walk-in วอลค-อิน ลูกคาจร

3421 walkout วอลคเอาท เดินออกจากที่ประชุมเพื่อประทวง

3422 wall วอลล ผนัง,กําแพง

3423 wander วานเดอร เดินเตร็ดเตร

3424 want วอนท ตองการ

3425 wanted วอนเทด ประกาศจับ

3426 war วอร สงคราม

3427 ,-ward ,วารด ไปทาง-

3428 warehouse แวรเฮาส โกดัง

3429 warm วอรม อบอุน,อุน

3430 warn วอรน เตือน

3431 warrant วอรแรนท รับประกัน,หมาย

3432 warrior วอรริเออร นักรบ

3433 wash วอช ลาง

3434 waste เวซท สูญเปลา,ของเสีย

3435 watch วอทช เฝาดู

3436 water วอเทอร น้ํา

3437 wave เวฝ คลื่น

3438 wax แวกซ ขี้ผึ้ง

3439 way เวย ทาง,หนทาง
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3440 weak วี๊ค ออนแอ

3441 wealth เวลธ ความร่ํารวย,มั่งคั่ง

3442 weapon เวพอน อาวุธ

3443 wear แวร สวม,สวมใส

3444 weather เวเธอร สภาพอากาศ

3445 web เวบ ใย

3446 wedding เวดดิ้ง งานแตง

3447 week วี๊ค สัปดาห

3448 weigh เว ชั่ง

3449 weight เวท น้ําหนัก

3450 weird เวี๊ยด ประหลาด

3451 welcome เวลคั่ม ยินดีตอนรับ

3452 well เวลล ดี

3453 west เวสท ตะวันตก

3454 wet เวท เปยก

3455 whale วาล วาฬ

3456 what วอท อะไร,สิ่งที่

3457 wheat วี๊ท ขาวสาลี

3458 wheel วีล ลอ

3459 when เว็น เมื่อ,เมื่อไหร

3460 where แวร ที่ซึ่ง,ที่ไหน

3461 which วิช สิ่งที,่สิ่งไหน

3462 while ไวล ขณะที่

3463 whisper วิสเพอร กระซิบ

3464 whistle วิสเทิ่ล นกหวีด,ผิวปาก

3465 white ไวท ขาว

3466 who ฮู ใคร,ผูซึ่ง

3467 WHO ฮู องคการอนามัยโลก

3468 whole โฮล ทั้งหมด

3469 whom ฮูม ผูซึ่ง

3470 why วาย ทําไม,เหตุที่

3471 wide ไวด กวาง

3472 widow วิดโดว แมมาย

3473 wife ไวฟ ภรรยา

3474 wild ไวลด ดุราย,ปา

3475 win วิน ชนะ

3476 wind วินด ลม
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3477 window วิ๊นโดว หนาตาง

3478 wine ไวน เหลาองุน

3479 wing วิง ปก

3480 winter วิ๊นเทอร ฤดูหนาว

3481 wipe ไวพ เช็ด,ถู

3482 wire ไวร ลวด,ขึง,สายไฟ

3483 wise ไวส ฉลาด

3484 wish วิ๊ช ปารถนา

3485 witch วิทช แมมด

3486 with วิธ ดวย,กับ

3487 withdraw วิธดรอว ถอน

3488 within วิธอิน ภายใน

3489 without วิธเอาท ปราศจาก

3490 witness วิทเหนส พยาน

3491 wizard วิซารด พอมด

3492 woe โว ความฉิบหาย

3493 wolf วูลฟ หมาปา

3494 woman วูแมน ผูหญิง

3495 wonder วั๊นเดอร ประหลาดใจ,งงงวย

3496 wood วูด เนื้อไม,ปา

3497 wool วูล ขนแกะ

3498 word เวิรด คํา,คําพูด

3499 work เวิ๊รค งาน,ทํางาน,ใชการได

3500 world เวิลด โลก

3501 worm วอรม หนอน

3502 worry วอรรี่ กังวล

3503 worse เวิ๊รส เลวกวา

3504 worse เวิ้รส เลวกวา,แยกวา

3505 worst เวิ๊รสท เลวที่สุด

3506 worst เวิ๊รสท เลวที่สุด,แยที่สุด

3507 worth เวิรธ มีราคา,คุณคา

3508 wound วูนด บาดแผล

3509 wrap แรพ หอ,

3510 wreath รี๊ธ พวงหรีด

3511 wreck เรค แตก,อับปาง

3512 wrench เรนช ปะแจ

3513 wrestle เรซเซิ่ล มวยปล้ํา
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3514 wrinkle ริ๊งเคิ่ล รอยยน

3515 wrist ริ๊ซท ขอมือ

3516 write ไรท เขียน,จด

3517 wrong รอง ผิด

3518 yard ยารด หลา

3519 year เยียร ป

3520 yell เยลล โหรอง

3521 yellow เยลโลว สีเหลือง

3522 yet เยท ยัง

3523 yield ยีล ยอม,ใหผลผลิต

3524 young ยัง ออน,เยาว

3525 youth ยูธ วัยหนุมสาว

3526 zebra ซี๊บรา มาลาย

3527 zero ซี๊โร ศูนย

3528 zone โซน เขต,พื้นที่

3529 zoo ซู สวนสัตว

3530 zoom ซูม ซูม,ขยายภาพใหชัด
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