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1  angry โกรธ 
2  beautiful สวย 
3  brave กล้าหาญ 
4  careful ระมัดระวัง 
5  careless ประมาท 
6  clever เฉลียวฉลาด 
7  crazy บ้า 
8  cute น่ารัก,เก๋ 
9  dangerous อันตราย 
10  exciting น่าตื�นเต้น 
11  famous มีชื�อเสียง 
12  friendly อย่างเป็นมิตร 
13  happy มีความสุข 
14  interesting น่าสนใจ 
15  lucky มีโชค, โชคดี 
16  old แก่ 
17  poor ยากจน 
18  popular มีชื�อเสียง 
19  rich รวย 
20  sad เศร้า 
21  thin ผอม 
22  ugly น่าเกลียด 
23  unlucky โชคไม่ดี 
24  young หนุ่ม สาว 
25  after หลัง,ภายหลัง
26  always เป็นประจํา
27  before ก่อน
28  during ระหว่าง(เวลา)
29  lately เมื�อไม่นานนี�
30  never ไม่เคย
31  often บ่อย
32  rarely ไม่บ่อย
33  recently เร็ว ๆ นี�
34  sometimes บางครั�ง,บางเวลา
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35  soon เร็ว ๆ นี�
36  today วันนี�
37  tomorrow พรุ่งนี�
38  usually โดยปกติ
39  yesterday เมื�อวาน
40  alligator จระเข้ 
41  animal สัตว์ 
42  ant มด 
43  bear หมี 
44  bee ผึ�ง 
45  bird นก 
46  camel อูฐ 
47  cat แมว 
48  cheetah เสือชีต้า 
49  chicken ไก่ 
50  chimpanzee ลิงชิมแปนซี 
51  cow วัวตัวเมีย 
52  crocodile จระเข้ 
53  deer กวาง 
54  dog สุนัข 
55  dolphin ปลาโลมา 
56  duck เป็ด 
57  eagle นกอินทรีย์ 
58  elephant ช้าง 
59  fish ปลา 
60  fly แมลงวัน,บิน 
61  fox สุนัขจิ�งจอก 
62  frog กบ 
63  giraffe ยีราฟ 
64  goat แพะ 
65  goldfish ปลาทอง 
66  hamster สัตว์คล้ายหนู 
67  hippopotamus ฮิปโปโปเตมัส 
68  horse ม้า 
69  kangaroo จิงโจ้ 
70  kitten ลูกแมว 



71  lion สิงโต 
72  lobster กุ้งทะเลขนาดใหญ่ 
73  monkey ลิง 
74  octopus ปลาหมึกยักษ์ 
75  owl นกเค้าแมว 
76  panda หมีแพนด้า 
77  pig หมู 
78  puppy ลูกสุนัข 
79  rabbit กระต่าย 
80  rat หนู 
81  scorpion แมงป่อง 
82  seal แมวนํ�า,ผนึกซอง 
83  shark ปลาฉลาม 
84  sheep แกะ 
85  snail หอยทาก 
86  snake งู 
87  spider แมงมุม 
88  squirrel กระรอก 
89  tiger เสือ 
90  turtle เต่า 
91  wolf หมาป่า 
92  zebra ม้าลาย 
93  account บัญชีเงินฝาก, บัญชี  
94  alarm เสียงปลุก  
95  bank ธนาคาร  
96  bill ใบเสร็จ  
97  borrow หยิบยืม  
98  cash เงินสด  
99  cashier พนักงานเก็บเงิน  
100  check ตรวจสอบ  
101  coin เหรียญ  
102  credit ความน่าเชื�อถือ, สินเชื�อ  
103  credit card บัตรเครดิต  
104  currency เงินตรา  
105  customer ลูกค้า  
106  deposit เงินฝาก  



107  guard ยาม  
108  interest ดอกเบี�ย  
109  lend ให้ยืม  
110  loan ให้ยืม, ให้กู้  
111  manager ผู้จัดการ  
112  money เงิน  
113  mortgage จํานอง  
114  pay จ่าย  
115  save รักษา  
116  saving เงินออม  
117  teller พนักงานรับฝาก-ถอนเงิน  
118  vault ห้องนิรภัย  
119  withdraw ถอนเงิน  
120  back หลัง,ข้างหลัง 
121   ร่างกาย 
122  cheek แก้ม 
123  chest หน้าอก 
124  chin คาง 
125  ear หู 
126  eye ตา 
127  eyebrow ขนคิ�ว 
128  feet เท้า (พหูพจน์) 
129  finger นิ�วมือ 
130  foot เท้า 
131  forehead หน้าผาก 
132  hair ผม 
133  hand มือ 
134  head ศีรษะ 
135  hip ตะโพก 
136  knee เข่า 
137  leg ขา 
138  lip ริมฝีปาก 
139  mouth ปาก 
140  neck คอ 
141  nose จมูก 
142  shoulder ไหล่ 



143  stomach ท้อง,กระเพาะอาหาร 
144  teeth ฟัน (พหูพจน์) 
145  throat ลําคอ 
146  toe นิ�วเท้า,หัวแม่เท้า 
147  tongue ลิ�น 
148  tooth ฟัน 
149  waist เอว 
150  airport สนามบิน 
151  apartment ห้องชุด 
152  barbershop ร้านทําผม 
153  bookstore ร้านหนังสือ 
154  bowling alley รางโยนโบล์ลิ�ง 
155  building อาคาร สิ�งก่อสร้าง 
156  bus stop ป้ายจอดรถประจําทาง 
157  church โบสถ์,วัด 
158  convenience store ร้านสะดวกซื�อ 
159  department store ห้างสรรพสินค้า 
160  fire department สถานีดับเพลิง 
161  gas station ปั�มนํ�ามัน 
162  hospital โรงพยาบาล 
163  บ้าน 
164  library ห้องสมุด 
165  mall ห้างสรรพสินค้า 
166  movie theater โรงภาพยนตร์ 
167  museum พิพิทธภัณฑ์ 
168  office building อาคารสํานักงาน 
169  place สถานที� 
170  post office ที�ทําการไปรษณีย์ 
171   ภัตตาคาร 
172  school โรงเรียน 
173  supermarket ร้านขายของขนาดใหญ่เลือกหยิ  
174  train station สถานีรถไฟ 
175  accelerator คันเร่ง 
176  battery แบตเตอรี� 
177  blinkers ไฟเลี�ยว 
178  brake เครื�องห้ามล้อ 



179  bumper กันชน 
180  clutch ครัทช์ 
181  dashboard แผงหน้าปัดรถยนต์ 
182  gear เกียร์ 
183  headlight ไฟหน้า 
184  horn แตร, เขาสัตว์ 
185  hubcap กระดุมล้อรถ 
186  license plate ป้ายทะเบียน 
187  rearview mirror กระจกมองหลัง 
188  seat ที�นั�ง 
189  speedometer เกจ์วัดความเร็วรถ 
190  taillight ไฟท้ายรถ 
191  tire ล้อรถ 
192  trunk ลําต้น 
193  turn signal ไฟเลี�ยว 
194  wheel ล้อรถ 
195  windshield กระจกหน้ารถยนต์ 
196  windshield wiper ที�ปัดนํ�าฝน 
197   city เมือง 
198  downtown ในเมือง 
199  fire station สถานีดับเพลิง 
200  park สวนสาธารณะ,จอดรถ 
201  parking meter มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ 
202  pedestrian crossing ทางม้าลาย 
203  police station สถานีตํารวจ 
204  road ถนน 
205  store ร้านค้า 
206  street ถนน 
207  blackboard กระดานดํา 
208  blackboard eraser แปรงลบกระดานดํา 
209  book หนังสือ 
210  bookcase ชั�นวางหนังสือ 
211  bulletin board กระดานติดประกาศ 
212  calendar ปฏิทิน 
213  chair เก้าอี� 
214  chalk ชอล์ก 



215   ห้องเรียน 
216  clock นาฬิกาแขวนหรือตั�งโต๊ะ 
217  computer คอมพิวเตอร์ 
218  desk โต๊ะเขียนหนังสือ 
219  dictionary พจนานุกรม 
220  eraser ยางลบ 
221  map แผนที� 
222  notebook สมุดจดบันทึก 
223  pen ปากกา 
224  pencil ดินสอ 
225  pencil sharpener เครื�องเหลาดินสอ 
226  textbook ตําราเรียน 
227  whiteboard กระดานขาว 
228  belt เข็มขัด 
229  boots รองเท้าหุ้มส้น 
230  cap หมวกแก็ป 
231   clothes เสื�อผ้า 
232  coat เสื�อนอก,เสื�อคลุม 
233  dress ชุดแต่งตัว 
234  gloves ถุงมือ 
235  hat หมวก 
236  jacket เสื�อแจคเก็ท 
237  jeans ยีนส์ 
238  pajamas ชุดนอน 
239  pants กางเกงขายาว 
240  raincoat เสื�อกันฝน 
241  scarf ผ้าพันคอยาว 
242  shirt เสื�อเชิ�ต 
243  shoes รองเท้า 
244  skirt กระโปรง 
245  slacks กางเกงทรงหลวม 
246  slippers รองเท้าแตะ 
247  socks ถุงเท้า 
248  stocking ถุงเท้ายาว,ถุงน่อง 
249  suit ชุดสูท 
250  sweater เสื�อกันหนาว 



251  sweatshirt เสื�อกีฬาแขนยาวใช้สวมทับ 
252  tie เน็คไท 
253  trousers กางเกงขายาว 
254  t-shirt เสื�อยืดคอกลม 
255  under ชุดชั�นใน 
256  underpants กางเกงใน 
257  undershirt เสื�อชั�นในชาย 
258  black สีดํา 
259  blue สีนํ�าเงิน 
260  brown สีนํ�าตาล 
261  color สี 
262  gray สีเทา (สะกดอเมริกา) 
263  green สีเขียว 
264  orange ส้ม 
265  pink สีชมพู 
266  purple สีม่วง 
267  red สีแดง 
268  white สีขาว 
269  yellow สีเหลือง 
270  colour สี (สะกดอังกฤษ) 
271  grey สีเทา (สะกดอังกฤษ) 
272  bake ปิ�ง,ย่าง,อบขนม 
273  boil ต้มนํ�า, ทําให้สุก 
274  broil ผิง,ปิ�ง,อบ 
275  can opener ที�เปิดกระป๋อง 
276  cook ปรุงอาหาร 
277  fork ส้อม 
278  fry ทอด 
279  grill ย่าง, ตะแกรง 
280  knife มีด 
281  measuring cup ถ้วยตวง 
282  measuring spoon ช้อนตวง 
283  microwave ไมโครเวฟ 
284  mixing bowl ชามสําหรับผสมอาหาร 
285  paper towel กระดาษเช็ดแผ่นใหญ่หนา 
286  poach เคี�ยวอาหาร 



287  oven mittens ถุงมือจับภาชนะร้อนในครัว 
288  roast อบ, ย่าง 
289  rolling pin ไม้นวดแป้ง 
290  scramble คน(ไข่) 
291  simmer ตุ๋น 
292  spatula ไม้พายใช้กวน 
293  spoon ช้อน 
294  steam ไอนํ�า 
295  strainer ที�กรอง 
296  timer นาฬิกาจับเวลา 
297  Sunday วันอาทิตย์ 
298  Monday วันจันทร์ 
299  Tuesday วันอังคาร 
300  Wednesday วันพุธ 
301  Thursday วันพฤหัสบดี 
302  Friday วันศุกร์ 
303  Saturday วันเสาร์ 
304  day กลางวัน,วัน 
305  week สัปดาห์ 
306  cake ขนมเค็ก 
307  candy ลูกกวาด 
308  chocolate bar ขนมช็อกโกแลตแท่ง 
309  cookie ขนมคุกกี� 
310  dessert ขนมหวาน 
311  donut โดนัท 
312  doughnut โดนัท 
313   fruit ผลไม้ 
314  ice cream ไอศกรีม 
315  muffin ขนมปังก้อนกลมเล็ก 
316  pie ขนมอบมีไส้ 
317  potato chips มันฝรั�งทอดแผ่นบาง 
318  pudding ขนมพุดดิ�ง 
319  sweet roll ขนมหวานแบบม้วน 
320  bowl ชาม 
321  cup ถ้วย 
322  dinner อาหารเย็น 



323  dish จาน.ชาม 
324  glass แก้วนํ�า,กระจก 
325  jugเหยือก 
326  napkin ผ้าเช็ดปาก 
327  pepper พริกไทย 
328  pitcher เหยือก 
329  plate จาน 
330  salad ผักสลัด 
331  salt เกลือ 
332  saucer จานรองถ้วย 
333  sugar นํ�าตาล 
334  table โต๊ะเขียนหนังสือ 
335  aunt ป้า 
336  brother พี�ชายหรือน้องชาย 
337  cousin ญาติ 
338  daughter ลูกสาว 
339  family ครอบครัว 
340  father พ่อ,บิดา 
341  granddaughter หลานสาว 
342  grandmother ป้าหรือน้าของพ่อหรือแม่ 
343  grandson หลานชาย 
344  member สมาชิก 
345  mother แม่ 
346  nephew หลานชาย 
347  niece หลานสาว 
348  sister พี�สาวหรือน้องสาว 
349  son บุตรชาย 
350  stepdaughter ลูกเลี�ยงหญิง 
351  stepmother แม่เลี�ยง 
352  stepson ลูกเลี�ยงชาย 
353  uncle ลุง 
354  apple แอปเปิ�ล 
355  banana กล้วย 
356  cherry เชอรี 
357  grape ส้มโอ 
358  grape องุ่น 



359  lemon มะนาว 
360  lime มะนาวพันธุ์หนึ�ง 
361  melon ผลไม้ประเภทแตง 
362  peach ลูกท้อ 
363  pear ลูกแพร์ 
364  persimmon ลูกพลับ 
365  pineapple สับปะรด 
366  plum ลูกพลัม 
367  strawberry สตอเบอร์รี 
368  tangerine ส้มเขียวหวาน 
369  watermelon แตงโม 
370  beach ชายหาด 
371  desert ทะเลทราย 
372  forest ป่า 
373   ภูมิศาสตร์ 
374  hill เนินเขา 
375  lake ทะเลสาบ 
376  mountain ภูเขา 
377  ocean มหาสมุทร 
378  pond หนองนํ�า 
379  river แม่นํ�า 
380  sea ทะเล 
381  stream ลําธาร,กระแส 
382  valley หุบเขา 
383  waterfall นํ�าตก 
384  woods ป่าไม้ 
385  attic ห้องใต้หลังคา
386  basement ห้องใต้ดิน
387  bathtub อ่างอาบนํ�า
388  bathroom ห้องอาบนํ�า
389  bed เตียงนอน
390  bedroom ห้องนอน
391  blanket ผ้าห่ม
392  carpet พรม
393  ceiling เพดาน
394  closet ตู้,ตู้มีฝาผนัง



395  couch เก้าอี�ยาว
396  curtain ผ้าม่าน
397  January มกราคม 
398  February กุมภาพันธ์ 
399  March มีนาคม 
400  April เมษายน 
401  May พฤษภาคม 
402  June มิถุนายน 
403  July กรกฎาคม 
404  August สิงหาคม 
405  September กันยายน 
406  October ตุลาคม 
407  November พฤศจิกายน 
408  December ธันวาคม 
409  month เดือน 
410  one หนึ�ง 
411  two สอง 
412  three สาม 
413  four สี� 
414  five ห้า 
415  six หก 
416  seven เจ็ด 
417  eight แปด 
418  nine เก้า 
419  ten สิบ 
420  number ตัวเลข 
421  eleven สิบเอ็ด 
422  twelve สิบสอง 
423  thirteen สิบสาม 
424  fourteen สิบสี� 
425  fifteen สิบห้า 
426  sixteen สิบหก 
427  seventeen สิบเจ็ด 
428  eighteen สิบแปด 
429  nineteen สิบเก้า 
430  twenty ยี�สิบ 



431  breakfast อาหารเช้า 
432  dressing นํ�าสลัด 
433  drink ดื�ม(นํ�า) 
434  hamburger แฮมเบอร์เกอร์ 
435  lunch อาหารกลางวัน 
436  menu รายการอาหาร 
437  order สั�ง 
438  water นํ�า 
439  coffee กาแฟ 
440  tea นํ�าชา 
441  drill สว่านไฟฟ้า 
442  hammer ค้อนตอกตะปู 
443  hose ยางสาย 
444  pliers คีม 
445  saw เลื�อย 
446  scissors กรรไกร 
447  screwdriver ไขควง 
448  vise คีมจับ 
449  wrench ประแจ 
450  tool เครื�องมือ 
451  airplane เครื�องบิน 
452  bicycle รถจักรยาน 
453  boat เรือ 
454  bus รถประจําทาง 
455  car รถยนต์ 
456  helicopter เฮลิคอปเตอร์ 
457  jet เครื�องบินไอพ่น 
458  motorcycle รถจักรยานยนต์ 
459  ship เรือใหญ่ 
460  subway รถไฟใต้ดิน 
461  taxi รถแท๊กซี 
462  train รถไฟ 
463  truck รถบรรทุก 
464   การขนส่ง 
465  asparagus หน่อไม้ฝรั�ง 
466  bean ถั�ว 



467  broccoli บร็อคโคลี� 
468  cabbage ผักกะหลํ�า 
469  carrot แครอท 
470  celery ผักคึ�นช่าย 
471  corn ข้าวโพด 
472  cucumber แตงกวา 
473  eggplant มะเขือยาว 
474  green pepper พริกหยวก 
475  lettuce ผักกาดหอม 
476  onion หัวหอม 
477  pea ผักถั�ว 
478  potato มันฝรั�ง 
479  pumpkin ฟักทอง 
480  radish หัวไชเท้า 
481  spinach ผักขม 
482  sweet potato มันเทศ 
483  tomato มะเขือเทศ 
484  turnip ต้นหัวผักกาด 
485  vegetable ผัก 
486  clear ชัดเจน 
487  cloudy มีเมฆมาก 
488  cold เป็นหวัด,หนาว 
489  cool เย็น 
490  foggy หมอกลงจัด 
491  hot ร้อน 
492  humid ร้อนชื�น 
493  rainy ฝนตก 
494  snowy มีหิมะตก 
495  stormy มีลมพายุ 
496  sunny แดดจัด,แดดกล้า 
497  warm อบอุ่น 
498  windy ลมแรง 
499   สภาพอากาศ 
500  season ฤดูกาล 


