
คําศพัทท์ี�มกีารใชม้ากที�สดุในภาษาองักฤษ 500 อนัดบัแรก 
 

  ขา่วทั �งหมด

 1 มถินุายน 2552
 
      

คาํศพัทท์ี�มกีารใชม้ากที�สดุในภาษาองักฤษ 500 อนัดบัแรก

ในจํานวนคําศพัทภ์าษาองักฤษทั �งหมดที�มนัีบแสนคํานั�น มหีลายหมื�นคําที�เป็นศพัทเ์ฉพาะทาง ศพัทว์ชิาการ ศพัทท์ี�ใชใ้นวรรณกรรม หรอืศพัทอ์ื�นๆ ที�พบไมไ่ดง้า่ยๆ ในชวีติประจําวนั ที�เหลอืจงึไมไ่ดม้ี
จํานวนมากมายจนทําใหเ้ราตอ้งทอ้ใจ โดยเฉพาะเมื�อไดม้กีารรวบรวมและจัดอนัดบัคําศพัทภ์าษาองักฤษที�มกีารใชม้ากที�สดุ 1,000 อนัดบัแรก กย็ิ�งเป็นการงา่ยสําหรับผูท้ี�ตอ้งการพัฒนาทกัษะทางภาษา
องักฤษของตน เพราะเหมอืนเราไดม้ไีกดนํ์าทางใหส้ามารถเลอืกจดจําเฉพาะคําศพัทท์ี�จําเป็นสําหรับการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจําวนัเสยีกอ่นที�จะไปจําคําศพัทส์ะเปะสะปะแลว้แทบไมไ่ดนํ้ามาใช ้
จรงิเลย

  
ตารางดา้นลา่งนี�เป็นการเรยีงอนัดบัคําศพัทภ์าษาองักฤษที�มกีารใชม้ากที�สดุตั �งแตอ่นัดบัที� 1 - 500 (อนัดบัที� 501 - 1,000 อยูห่นา้ถดัไป) พรอ้มคําแปลของศพัทแ์ตล่ะคํา ถา้สามารถจดจําทั �ง 1,000 คํา
นี�ไดอ้ยา่งขึ�นใจแลว้ กเ็พยีงพอที�จะสามารถเอาตวัรอดสําหรับการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจําวนัไดเ้ลยทเีดยีว

 
 

ลาํดบั คาํศพัท์ คาํแปล ลาํดบั คาํศพัท์ คาํแปล ลาํดบั คาํศพัท์ คาํแปล

1 the ที�พดูถงึแลว้, ที�
รูจั้กกนัแลว้

2 of แหง่, ของ, จาก 3 to ไปสู,่ ไปถงึ, ให ้
แก่

4 and และ 5 a อนัหนึ�ง, ตวัหนึ�ง,
คนหนึ�ง

6 in ใน, ขา้งใน

7 is เป็น, อยู,่ คอื 8 it มนั 9 you คณุ, เธอ, ทา่น

10 that นั�น, ที�, ซึ�ง, อนั 11 he เขา (ผูช้าย) 12 was เป็น, อยู,่ คอื

13 for แทน, เป็น,
สําหรับ, ให ้

14 on บน, ในขณะ, ใน
ที�

15 are เป็น, อยู,่ คอื

16 with กบั, ตอ่, ในสว่น,
พรอ้มกบั

17 as ดงัที�, ตามที�,
ราวกบั, เหมอืน

18 I ฉัน

19 his ของเขา (ผูช้าย) 20 they พวกเขา 21 be เป็น, อยู,่ คอื

22 at ที�, ในการ, ถงึ,
โดย

23 one หนึ�ง, เลขหนึ�ง 24 have ม,ี เป็น, ไดรั้บ

25 this นี�, เชน่นี�, อยา่งนี� 26 from ตั �งแต,่ จาก,
เนื�องจาก

27 or หรอื

28 had ม,ี เป็น, ไดรั้บ 29 by โดย, ดว้ย, ตาม 30 hot รอ้น

31 word คํา, คําศพัท์ 32 but แต่ 33 what อะไร

34 some บางคน, บางสิ�ง,
จํานวนหนึ�ง

35 we เรา, พวกเรา 36 can สามารถ

37 out ขา้งนอก, ออก
ไป, หมดสิ�น

38 other อื�นๆ, อกีสิ�ง, อกี
คน

39 were เป็น, อยู,่ คอื

40 all ทั �งหมด, ทั �งสิ�น,
ลว้น

41 there ที�นั�น, ตรงนั�น 42 when เมื�อ, เมื�อใด,
ขณะที�

43 up เพิ�ม, ขึ�น, ขาขึ�น,
ลกุ

44 use ใช,้ การใช ้ 45 your ของคณุ

46 how อยา่งไร, แค่ 47 said พดู, กลา่ว, บอก 48 an อนัหนึ�ง, ตวัหนึ�ง,
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ไหน, วธิใีด คนหนึ�ง

49 each คนละ, อนัละ,
หนึ�งตอ่หนึ�ง

50 she เขา (ผูห้ญงิ) 51 which อนัที�, อนัซึ�ง,
ซึ�ง, ไหน

52 do ทํา, ปฏบิตั ิ 53 their ของพวกเขา 54 time เวลา

55 if ถา้, หาก, แมว้า่ 56 will จะ, ยอ่มจะ,
ตั �งใจ

57 way ทาง, หนทาง, วธิี
การ, แผน

58 about รอบ, ออ้ม, ราวๆ,
เกี�ยวกบั

59 many มาก, หลาย 60 then เวลานั�น, ตอน
นั�น, ครั �นแลว้, ดงั

นั�น

61 them พวกเขา 62 write เขยีน 63 would จะ, คงจะ, น่าจะ

64 like เหมอืน, เชน่
เดยีวกนั, ชอบ,

ตอ้งการ

65 so เชน่นั�น, ดงันั�น,
เทา่ที�, จนกระทั�ง

66 these เหลา่นี�, พวกนี�

67 her เขา, ของเขา (ผู ้
หญงิ)

68 long ยาว 69 make ทํา, สรา้ง,
ประกอบขึ�น

70 thing ของ, สิ�ง 71 see เห็น, มอง, ด,ู
ตรวจดู

72 him เขา (ผูช้าย)

73 two สอง, เลขสอง 74 has ม,ี เป็น, ไดรั้บ 75 look ด,ู มอง, รปูรา่ง,
ทา่ทาง

76 more มากกวา่, นอก
เหนอื, อกี

77 day วนั 78 could สามารถ

79 go ไป, กลายเป็น,
เดนิ, ดําเนนิ

80 come มา, เขา้มา,
กลายเป็น

81 did ทํา, ปฏบิตั ิ

82 number จํานวน, ตวัเลข 83 sound เสยีง 84 no ไม,่ เปลา่

85 most มากที�สดุ, สว่น
มาก, ที�สดุ

86 people คน, ชาว,
ประชาชน

87 my ของฉัน

88 over บน, เหนอื, ทั�ว,
เกนิ

89 know รู,้ รูจั้ก, ความรู ้ 90 water นํ�า, ของเหลว

91 than กวา่ 92 call เรยีก, รอ้งขอ,
รอ้งเรยีก, เรยีกวา่

93 first อนัดบัหนึ�ง, สิ�ง
แรก

94 who ใคร, คนไหน, ผู ้
ใด, ผูซ้ ึ�ง, ผูท้ี�

95 may อาจ, อาจจะ,
สามารถจะ, คงจะ

96 down ลง, ลงมา, ตก,
หลน่

97 side ดา้น, ขา้ง, ฝ่าย 98 been เป็น, อยู,่ คอื 99 now เดี�ยวนี�, ขณะนี�
 ีี

100 find คน้, หา, พสิจูน์ 101 any อื�นใด 102 new ใหม่

103 work ทํา, งาน, ใชก้าร
ได ้

104 part สว่น, บท, แบง่
แยก

105 take เอามา, หยบิ,
จับ, ไดรั้บ

106 get ไปเอามา, ไดรั้บ,
มี

107 place สถานที�, ที�ตั �ง,
ตําแหน่ง, ฐานะ

108 made ทํา, สรา้ง,
ประกอบขึ�น

109 live มชีวีติ,ุ อยูไ่ด,้
ดํารงชพี

110 where ที�ไหน, สถานที� 111 after หลงั, ทหีลงั,
ภายหลงั

112 back หลงั, ขา้งหลงั, 113 little เล็ก, นอ้ย 114 only เดยีว, คนเดยีว,
�



กลบั, คนื, ถอย สิ�งเดยีว, เทา่นั�น

115 round กลม, วง, รอบ,
วกกลบั, หมนุ

รอบ

116 man ผูช้าย, คน 117 year ปี

118 came มา, เขา้มา,
กลายเป็น

119 show แสดง, ใหด้,ู
ปรากฏ, ชี�, บอก

120 every ทกุ, ทกุประการ,
ทั �งหมด

121 good ด,ี งาม, เจรญิ, มี
คา่, เกง่

122 me ฉัน 123 give ให,้ แจก, มอบ,
ปลอ่ย

124 our ของเรา 125 under ใต,้ ขา้งลา่ง, ตํ�า
กวา่, ภายใน

126 name ชื�อ, ชื�อเสยีง

127 very แทจ้รงิ, จรงิๆ,
มาก

128 through ตลอด, ทะล,ุ
ผา่น, เสร็จ

129 just พึ�ง, เดี�ยวนี�,
พอด,ี เพยีง

130 form รปูรา่ง, ระเบยีบ,
ลกัษณะ, ชนดิ

131 sentence ประโยค, คํา
พพิากษา

132 great ใหญ,่ ยิ�งใหญ,่
มหาราช, เลศิ

133 think คดิ, พจิารณา,
เห็นวา่

134 say พดู, กลา่ว, บอก 135 help ชว่ย, สงเคราะห,์
สนับสนุน

136 low ตํ�า, เตี�ย, หยอ่น,
พรอ่ง, เบา, คอ่ย

137 line เสน้, เสน้ทาง,
แถว, แนว, เชอืก

138 differ ผดิกนั, ตา่งกนั

139 turn หมนุ, หนั, เลี�ยว,
พลกิ, คราว, รอบ

140 cause เหต,ุ สาเหตุ 141 much มากกวา่, นอก
เหนอื, อกี

142 mean สายกลาง, เฉลี�ย,
ระหวา่ง, มุง่
หมาย, ตั �งใจ

143 before ขา้งหนา้, กอ่น,
มากอ่น

144 move เคลื�อน, ยา้ย,
เดนิ, ดําเนนิการ

145 right ถกูตอ้ง, เป็น
ธรรม, ทางขวา

มอื, ขวา

146 boy เด็กผูช้าย 147 old เกา่, แก่

148 too เกนิไป, เหลอื
เกนิ, ดว้ย,
เหมอืนกนั

149 same คนเดยีวกนั, สิ�ง
เดยีวกนั, เหมอืน

กนั

150 tell เลา่, บอก

151 does ทํา, ปฏบิตั ิ 152 set วาง, ตั �ง, กอ่,
เรยีง, จัดการ

153 three สาม, เลขสาม

154 want ตอ้งการ, อยาก 155 air อากาศ, กลาง
แจง้

156 well ด,ี สบาย,
เรยีบรอ้ย

157 also ดว้ย, อกีดว้ย,
เหมอืนกนั

158 play เลน่, แสดง,
บรรเลง

159 small เล็ก, นอ้ย

160 end ทา้ย, สดุ, จบ,
หมด, ทําลาย

161 put วาง, ใส,่ บรรจ,ุ
ตั �ง, จัด, เสนอ,

ยื�น

162 home บา้น, ที�อยูอ่าศยั

163 read อา่น 164 hand มอื 165 port ประตใูหญ,่ ประตู
เมอืง, ชอ่งทาง

166 large ใหญ,่ โต, มาก 167 spell สะกดหนังสอื, ตวั
สะกด

168 add บวก, เพิ�ม, เตมิ

169 even แม,้ แมแ้ต่ 170 land ประเทศ, 171 here นี�, ตรงนี�, ที�นี�



ภมูปิระเทศ, แผน่
ดนิ, ที�ดนิ

172 must ตอ้ง, จําตอ้ง, สิ�ง
จําเป็น

173 big ใหญ,่ โต 174 high สงู, สงูสง่,
รนุแรง

175 such เชน่, เชน่นี�, เชน่
นั�น, ดงันั�น, จรงิๆ

176 follow ตาม, ตดิตาม,
ทําตาม, เชื�อฟัง

177 act แสดง, กระทํา,
ลงมอืทํา

178 why ทําไม, เพราะ
อะไร

179 ask ถาม, ขอรอ้ง,
เชญิ

180 men ผู ้�ชาย, คน

181 change เปลี�ยน, เปลยีน
แปลง, ผลดั,
แลก, แกไ้ข

182 went ไป, กลายเป็น,
เดนิ, ดําเนนิ

183 light ไฟ, แสง,
ตะเกยีง, ,สวา่ง,

สอีอ่น

184 kind จําพวก, ชนดิ,
ประเภท

185 off ไปเสยี, พน้ไป,
หมดเกลี�ยง, หา่ง

จาก

186 need ความจําเป็น,
ของจําเป็น,
ตอ้งการมาก

187 house บา้น, เรอืน, ที�
อาศยั

188 picture ภาพ, ภาพวาด 189 try ลอง, ทดลอง,
พสิจูน,์ พยายาม

190 us เรา 191 again อกี, อกีท,ี อกี
ครั �ง

192 animal สตัว์

193 point จดุ, ใจความ
สําคญั, หวัขอ้,

ชี�, เล็ง

194 mother แม,่ บอ่เกดิ 195 world โลก

196 near ใกล,้ ใกลเ้คยีง,
จวน, ชดิ

197 build รปูรา่ง, โครง,
สรา้งตกึ, กอ่

198 self ตนเอง

199 earth ผนืดนิ, โลก 200 father พอ่, บอ่เกดิ,
บาทหลวง

201 head หวั, สมอง,
หวัหนา้, ผูนํ้า

202 stand ยนื, ทรงตวั, ตั �ง,
เขา้ประจําที�

203 own ของฉันเอง, เป็น
เจา้ของ, ดว้ยตวั

เอง

204 page หนา้หนังสอื, เลข
หนา้

205 should จะ 206 country ประเทศ, ชนบท 207 found กอ่, สรา้ง, ตั �ง,
วางรากฐาน่

208 answer ตอบ, คําตอบ 209 school โรงเรยีน 210 grow ปลกู, งอกงาม,
ผดุขึ�น

211 study ศกึษา, เรยีน,
พจิารณา

212 still นิ�ง, สงบ, ยงัคง 213 learn เรยีน, เรยีนรู,้
หาความรู ้

214 plant ปลกู, เพาะ,
ตน้ไม ้

215 cover ปก, ครอบ, คลมุ,
ซอ่น, ผา้หม่,

หลงัคา

216 food อาหาร

217 sun พระอาทติย,์
แสงแดด

218 four สี�, เลขสี� 219 between ระหวา่ง, ใน
ระหวา่ง, คั�น

กลาง

220 state สภาพ, ภาวะ,
ฐานะ, พธิ,ี รัฐ,

บา้นเมอืง

221 keep เกบ็, สงวน,
ปกปิด, รักษา,

คงอยู่

222 eye ตา, สายตา



223 never ไมเ่คย, ไมเ่ลย,
ไมม่อีกี

224 last หลงัสดุ, สดุทา้ย,
ปลาย

225 let ปลอ่ยให,้
อนุญาต, เปิด

เผย, ยกโทษให ้

226 thought คดิ, พจิารณา,
เห็นวา่

227 city เมอืงใหญ,่ นคร,
กรงุ

228 tree ตน้ไม,้ ไมย้นืตน้,
แผนที�แสดงกิ�ง

กา้นสาขา

229 cross กา, ขดี,
กากบาท, ไม ้
กางเขน, ไขว ้

230 farm นา, ไร,่ ที�เพาะ
ปลกู

231 hard แน่น, แข็ง,
รนุแรง, ทรหด,

ยากเย็น

232 start ออก, เริ�ม, ตั �ง
ตน้, เดนิเครื�อง

233 might อาจ, อาจจะ,
สามารถจะ, คงจะ

234 story เรื�อง, เรื�องราว,
ถอ้ยคํา, นทิาน,

ประวตั ิ

235 saw เห็น, มอง, ด,ู
ตรวจดู

236 far ไกล, หา่ง, นาน,
ตอ่ไป, อกี

237 sea ทะเล, นํ�าทะเล

238 draw เคลื�อน, ดงึ,
ลาก, วาด, เขยีน

239 left ซา้ย, ซา้ยมอื,
ทิ�ง, ละ, ปลอ่ย,
ออก, จากไป

240 late ชา้, มาสาย,
ไมท่นัเวลา, ภาย

หลงั, ทหีลงั

241 run วิ�ง, หน,ี รบี,
หมนุ, ดําเนนิการ

242 don't ไม,่ อยา่, ไมทํ่า,
มไิด ้

243 while เดี�ยว, ชั�วครู,่
เวลา, ขณะ,

ระหวา่ง

244 press รบีรอ้น, กดดนั,
บบี, กด, รกุเรา้,

เรง่ดว่น

245 close ใกล,้ ใกลเ้คยีง,
ตดิกนั, ปิด, ยตุ,ิ

เลกิ

246 night คนื, กลางคนื,
ความมดื

247 real จรงิ, แท,้ ของ
จรงิ

248 life ชวีติ, การดํารง
ชวีติ, สิ�งมชีีวิติ

249 few นอ้ย, เล็กนอ้ย,
จํานวนนอ้ย

250 north เหนอื, ทศิเหนอื,
ภาคเหนอื

251 open เปิด, กาง, โปรง่,
โลง่

252 seem แสดงทา่ทาง, ดู
ราวกบั, ดเูหมอืน

253 together ดว้ยกนั, เขา้ดว้ย
กนั, พรอ้มกนั

254 next ตดิกนั, ถดัไป,
ตอ่จากนั�น, ขา้ง

หนา้

255 white ขาว, สขีาว, ซดี,
บรสิทุธิ�

256 children เด็ก, บตุรหลาน,
ทารก

257 begin เริ�ม, เริ�มตน้,
ตั �งแตแ่รก

258 got ไปเอามา, ไดรั้บ,
มี

259 walk เดนิ 260 example ตวัอยา่ง, แบบ
อยา่ง, แบบ

ฝึกหดั

261 ease ความสะดวก,
ความง่�าย, ความ

สบาย

262 paper กระดาษ,
เอกสาร, รายงาน

263 group พวก, เหลา่, หมู,่
ฝงู

264 always เสมอ, ทกุเวลา,
ทกุครั �ง

265 music ดนตร,ี เพลง,
ทํานอง

266 those เหลา่โนน้, พวก
โนน้, พวกที�

267 both ทั �งคู,่ ทั �งสอง

268 mark เครื�องหมาย, จดุ,
แตม้, รอย, เป้า,

วตัถปุระสงค์

269 often บอ่ยๆ, หลาย
ครั�ง, มกั

270 letter อกัษร, ตวั
หนังสอื, หนังสอื,

เอกสาร,
จดหมาย

271 until จนกระทั�ง 272 mile ไมล์ 273 river แมนํ่�า



274 car รถยนต์ 275 feet เทา้, ปลาย, ตนี,
ฟตุ (หน่วยวดั

ระยะ)

276 care วติก, กงัวล,
ระวงั, เอาใจใส,่

ดแูลรักษา

277 second ที�สอง, อนัดบั
สอง, วนิาที

278 book หนังสอื, ตํารา,
เลม่, บญัช,ี จอง

279 carry ถอื, หิ�ว, แบก,
สะพาย, บรรทกุ

280 took เอามา, หยบิ,
จับ, ไดรั้บ

281 science วทิยาศาสตร,์
ศาสตร,์ วชิา

282 eat กนิ, รับประทาน

283 room หอ้ง, ชอ่ง, ที�วา่ง 284 friend เพื�อน, มติร,
สหาย, พวกพอ้ง

285 began เริ�ม, เริ�มตน้,
ตั �งแตแ่รก

286 idea ความคดิ, ความ
เห็น, ความมุง่

หมาย

287 fish ปลา 288 mountain ภเูขา

289 stop หยดุ, งด, เลกิ,
หา้ม, จอด

290 once ครั �งเดยีว, หน
เดยีว

291 base ฐาน, ราก, หลกั,
ฐานทพั, สพีื�น,
ยดึเป็นหลกั,
ตํ�าชา้, ชั�ว

292 hear ไดย้นิ, ฟัง,
ทราบ

293 horse มา้, มา้ไม ้ 294 cut ตดั, ฟัน, เฉือน,
ชาํแหละ, สกดั

295 sure วางใจ, แน่ใจ,
แน่นอน

296 watch รอ, คอย, เฝ้า
ระวงั, ยาม,

นาฬกิา

297 color ส,ี ระบายส,ี
สดใส, สสีนั

298 face หนา้, ใบหนา้,
สหีนา้

299 wood ป่า, ตน้ไม,้ เนื�อ
ไม ้

300 main สว่นใหญ่
,สําคญั, หลกั

301 enough พอตอ้งการ, พอ
เพยีง

302 plain งา่ยๆ, เรยีบ,
ขาว, กระจ่�าง,
ธรรมดา, ปกติ

303 girl เด็กผูห้ญงิ, ผู ้
หญงิ

304 usual เป็นธรรมเนยีม,
โดยปกต,ิ มกัจะ,

อยา่งเคย

305 young เด็ก, หนุ่มสาว,
เยาว,์ ออ่นหดั

306 ready เสร็จ, พรอ้ม,
พรอ้มสรรพ, โดย

ทนัที

307 above สงูกวา่, เบื�องบน,
เหนอื, เหลอื,

พน้, กวา่

308 ever ตลอดไป, เรื�อย
มา, ชั�วนรัินด,์

เคย

309 red แดง, สแีดง

310 list บญัชรีายชื�อ,
ลําดบัรายการ

311 though แมว้า่, มาตรวา่ 312 feel สมัผัส, รูส้กึ
สํานกึ

313 talk พดู, เจรจา 314 bird นก, สตัวปี์ก 315 soon เร็ว, ไมช่า้ไมน่าน

316 body รา่งกาย, ลําตวั,
ตวัถงั

317 dog สนัุข 318 family ครอบครัว

319 direct ทศิทาง, วธิ,ี มุง่,
เล็ง, คําแนะนํา,
คําสั�ง, โดยตรง,

ตรงไป

320 pose แจง้, กําหนด,
ตั �ง, วางทา่ทาง

321 leave ทิ�ง, ละ, ปลอ่ย,
ออก, จากไป

322 song เพลง 323 measure เครื�องตวง,
เครื�องวดั, ขนาด,

กะประมาณ

324 door ประตู



325 product ผล, ผลติภณัฑ,์
สนิคา้

326 black ดํา, สดํีา, มดื 327 short สั �น, ใกล,้ ลดั

328 numeral ตวัเลข 329 class ชั �น, ระดบั,
ประเภท, ชนดิ,

จําพวก, ชั �นเรยีน

330 wind ลม, พายุ

331 question คําถาม, ไตถ่าม,
กระทู,้ สงสยั

332 happen เกดิขึ�น, อบุตัขิ ึ�น,
บงัเอญิ

333 complete ทําเสร็จ, เสร็จ
สิ�น, จบ, ครบ,

สมบรูณ์

334 ship เรอื, ขนสง่ทาง
เรอื

335 area พื�นที�, เนื�อที�,
ขอบเขต

336 half ครึ�ง, ครึ�งหนึ�ง,
แบง่ครึ�ง, สว่น

แบง่

337 rock หนิ, แข็ง, เขยา่,
โยก, ดนตรร็ีอค

338 order ชั �น, ลําดบั, ชนดิ,
แบบแผน,

ระเบยีบ, คําสั�ง

339 fire ไฟ, ไฟไหม,้ ยงิ
ปืน, ไลอ่อก

340 south ใต,้ ทศิใต ้ 341 problem ปัญหา, เรื�องไม่
เขา้ใจ

342 piece ชิ�น, แทง่, อันี,
กอ้น, แปลง, ผนื,

มว้น, ผับ

343 told เลา่, บอก 344 knew รู,้ รูจั้ก, ความร 345 pass ผา่น, พน้, ลว่ง
ลบั, สอบผา่น,

เดนิผา่น

346 since ตั �งแต,่ ตั �งแตนั่�น
มา, เมื�อ, โดย

เหตทุี�

347 top ยอด, บนสดุ,
หลงัคา

348 whole ทั �งหมด, ทั �งอนั,
ทั �งสิ�น, ทั�วไป,

เต็ม

349 king กษัตรยิ,์ พระเจา้
แผน่ดนิ, เจา้, ผู ้

เป็นใหญ่

350 space อวกาศ, ชอ่งวา่ง,
ระยะทาง, เนื�อที�,

เวน้ระยะ

351 heard ไดย้นิ, ฟัง,
ทราบ

352 best ดทีี�สดุ, สบาย
ที�สดุ, สดุยอด

353 hour ชั�วโมง, เวลา 354 better ดกีวา่, สบายกวา่

355 true จรงิ, ความจรงิ,
ซื�อสตัย์

356 during ในระหวา่ง,
ตลอดเวลา

357 hundred รอ้ย, จํานวนร ้�อย

358 five หา้, เลขหา้ 359 remember จําได,้ ระลกึถงึ,
ความทรงจํา

360 step กา้วขา, เหยยีบ
ยา่ง, ขั �น, จังหวะ

361 early เร็วกวา่กําหนด,
มากอ่น, ภายใน

เร็ววนั

362 hold ถอื, จับ, ยดึ,
เกาะ, มดั, รักษา

363 west ตะวนัตก, ทศิ
ตะวนัตก

364 ground ดนิ, พื�นดนิ,
สนาม, รากฐาน

365 interest ผลประโยชน,์
ดอกเบี�ย, น่า

สนใจ

366 reach ยื�น, เอื�อม, แผ่

367 fast รวดเร็ว, ดว่น,
ทําใหแ้น่น, ผกู

368 verb คํากรยิา 369 sing รอ้งเพลง

370 listen ฟัง 371 six หก, เลขหก 372 table โตะ๊, ตาราง

373 travel ทอ่งเที�ยว 374 less เล็ก, นอ้ย 375 morning เชา้, เวลาตั �งแต่
เที�ยงคนืจนเที�ยง



วนั

376 ten สบิ, เลขสบิ,
จํานวนสบิ, ที�สบิ

377 simple งา่ย, เรยีบงา่ย,
ไมห่รหูรา, เฉยๆ

378 several หลายครั�ง, หลาย
คน

379 vowel สระ (ตวัอกัษร) 380 toward ไปทาง, ไปสู,่ ไป
ถงึ

381 war สงคราม, การ
ตอ่สู ้

382 lay วาง, พาด, แผ,่
คลี�, ปู

383 against ทวน, ยอ้น, ฝืน,
ขดัขนื, ตอ่สู ้

384 pattern แบบ, แผน, รปู
แบบ, หุน่,
ลวดลาย

385 slow ชา้, คอ่ยๆ, ไม่
เรง่รบี

386 center ตรงกลาง,
ใจกลาง,

จดุศนูยก์ลาง

387 love รัก, ชอบ, คูรั่ก

388 person บคุคล, คน 389 money เงนิ, การเงนิ 390 serve รับใช,้ บรกิาร,
สง่เสรมิ, รับ

ราชการ

391 appear ปรากฏขึ�น, แสดง
ตวั, แจง้,
ประจักษ์

392 road ถนน, ทาง 393 map แผนที�

394 rain ฝน, ฝนตก, ฤดู
ฝน

395 rule กฎ, หลกั,
ระเบยีบ

396 govern ดแูล, ครอบงํา,
บงัคบั, ปกครอง,

รัฐบาล

397 pull ดงึ, กระชาก,
ฉุด, ลาก

398 cold เย็น, หนาว, หวดั 399 notice ประกาศ, แจง้
ลว่งหนา้, แจง้

ความ, ขอ้สงัเกต

400 voice เสยีง, เสยีงพดู,
เสยีงรอ้ง

401 unit หน่วย 402 power กําลงั, แรง, แข็ง
แรง, อํานาจ

403 town เมอืง, นคร 404 fine ด,ี วเิศษ, เลศิ,
ประณีต

405 certain แน่ใจ, แน่นอน,
แน่ๆ

406 fly บนิ, เหาะ, พุง่ 407 fall ตก, หลน่, รว่ง,
ลม้, พังทลาย

408 lead จงู, ชกัจงู, ชวน,
นําหนา้, เป็น

หวัหนา้

409 cry รอ้ง, ป่าวรอ้ง,
สง่เสยีง, รอ้งไห ้

410 dark มดื, มดืคํ�า,
ลกึลบั, มดืมน

411 machine จักร, เครื�อง,
เครื�องจักร,
เครื�องยนต์

412 note ชื�อเสยีง,
เครื�องหมาย,

หนังสอื, ธนบตัร

413 wait คอย, รอ, รับใช ้� 414 plan แผนผัง,
แผนการ, วธิ,ี

อบุาย

415 figure ตวัเลข, สถติ,ิ
จํานวนเงนิ, รปู
รา่ง, ทรวดทรง

416 star ดวงดาว, วตัถทุี�มี
แฉกเหมอืนดาว,
ดารา, บคุคลโดด

เดน่

417 box กลอ่ง, หบี, คอก

418 noun คํานาม 419 field ทุง่, สนาม,
สนามรบ, กลาง
แจง้, ขอบเขต

420 rest พัก, พักผอ่น,
สงบสขุ, คงอยู่

421 correct ถกูตอ้ง, เหมาะ, 422 able สามาร, หลกั 423 pound หน่วยเงนิ



สมควร แหลม, เกง่ องักฤษ, หน่วย
นํ�าหนัก

424 done ทํา, ปฏบิตั ิ 425 beauty สวย, งาม 426 drive ขบั, ขบัไล,่
ผลกัไส, ดนั,
บงัคบั, ขบัรถ

427 stood ยนื, ทรงตวั, ตั �ง,
เขา้ประจําที�

428 contain จ,ุ บรรจ,ุ ความจุ 429 front ดา้นหน ้�า, แถว
หนา้, เผชญิหนา้

430 teach สอน, สอน
หนังสอื

431 week สปัดาห,์ เจ็ดวนั 432 final สดุทา้ย, สิ�นสดุ,
ในที�สดุ

433 gave ให,้ แจก, มอบ,
ปลอ่ย

434 green เขยีว, สเีขยีว,
เขยีวชอุม่, สนาม

435 oh โอ ้(คําอทุาน)

436 quick รวดเร็ว, ฉับไว,
ทนัที

437 develop เป็นรปูรา่งขึ�น,
เจรญิ, พัฒนา

438 ocean มหาสมทุร

439 warm อบอุน่, อุน่, รอ้น
ขึ�น

440 free อสิระ, เสรภีาพ,
วา่ง, ไมเ่สยีคา่ใช ้

จา่ย

441 minute นาที

442 strong แข็ง, แข็งแรง,
มั�นคง, มอํีานาจ,

รนุแรง

443 special พเิศษ 444 mind จติใจ, ความเห็น,
ความคดิ, ความ

ทรงจํา

445 behind หลงั, ขา้งหลงั,
ลา้หลงั

446 clear ใส, แจม่ใส,
กระจา่ง, บรสิทุธิ�,
ลา้ง, ชาํระ, ผา่น

พน้

447 tail หาง, ปลาย,
ทา้ย

448 produce ผล, พชืผล,
ผลผลติ, เป็น

ประโยชน์

449 fact ความจรงิ, เรื�อง
จรงิ, ขอ้เท็จจรงิ

450 street ถนน

451 inch นิ�ว (หน่วยความ
ยาว)

452 multiply คณู, ทวคีณู 453 nothing ไมม่,ี ศนูยเ์ปลา่,
ไมเ่ลย

454 course เสน้ทาง,
แนวทาง, วธิ,ี

หลกัสตูร

455 stay คงอยู,่ พัก,
ระงับ, คํ�า

456 wheel ลอ้รถ, กงจักร,
กงัหนั, วกเวยีน

457 full เต็ม, เต็มที�,
บรรจจุนเต็ม,

แน่น

458 force แรง, กําลงั,
อํานาจ, บงัคบั

459 blue ฟ้า, นํ�าเงนิ, สี
ฟ้า, สนํี�าเงนิ

460 object วตัถ,ุ ที�หมาย,
จดุประสงค,์
วตัถปุระสงค์

461 decide ตดัสนิ, ตกลงใจ 462 surface ดา้น, หนา้, พื�น
ผวิ, ฉาบหนา้

463 deep ลกึ, จมลกึ, เหว,
ถลําลกึ

464 moon พระจันทร์ 465 island เกาะกลางทะเล

466 foot เทา้, ปลาย, ตนี,
ฟตุ (หน่วยวดั

ระยะ)

467 system ระบอบ, ระเบยีบ,
หลกั, วธิ,ี
ประมวล

468 busy มงีานยุง่, วุน่วาย,
ไมว่า่ง,

พลกุพลา่น

469 test พสิจูน,์ ทดลอง 470 record บนัทกึ, สถติ,ิ อดั
เสยีง

471 boat เรอื



472 common รว่มกนั, กอง
กลาง,

สาธารณะ,
สามญั, ธรรมดา

473 gold ทองคํา, สทีอง 474 possible อาจเป็นไปได,้
พอจะเป็นไปได,้
บางท,ี อาจจะ

475 plane พื�นราบ, แนว
ราบ, แบน,
เครื�องบนิ

476 stead แทน, ตวัแทน 477 dry แหง้, ผึ�ง, ตาก,
ปราศจากนํ�า

478 wonder ประหลาดใจ,
พศิวง, สงสยั

479 laugh ยิ�ม, หวัเราะ 480 thousand พัน, เลขพัน

481 ago นานมาแลว้, ผา่น
มาแลว้

482 ran วิ�ง, หน,ี รบี,
หมนุ, ดําเนนิการ

483 check ตรวจสอบ, ทํา
เครื�องหมาย,

ระงับ, รั �ง,
ตา้นทาน

484 game เกมส,์ การเลน่,
เครื�องสนุกสนาน

485 shape รปูรา่ง,
ทรวดทรง,

ทา่ทาง

486 equate ทําใหเ้ทา่เทยีม,
เสมอภาคึ, สมดลุ

487 hot รอ้น, อบอา้ว,
สดๆ รอ้นๆ,
ฉุนเฉียว

488 miss พลาด, ผดิ,
ปลอ่ย, หายไป,
คดิถงึ, นางสาว

489 brought เอามาให,้ นํามา
ซึ�ง, นําไปสู,่ ยก

มาอา้ง

490 heat รอ้น, อบอา้ว,
สดๆ รอ้นๆ,
ฉุนเฉียว

491 snow หมิะ, ผมขาว 492 tire เหนื�อย, เมื�อย,
เบื�อ

493 bring เอามาให,้ นํามา
ซึ�ง, นําไปสู,่ ยก

มาอา้ง

494 yes ใช,่ ถกูตอ้ง 495 distant ระยะทาง,
หนทางไกล,
นานมาแลว้

496 fill เต็ม, เต็มที�,
บรรจจุนเต็ม,

แน่น

497 east ตะวนัออก, ทศิ
ตะวนัออก

498 paint ส,ี ทาส,ี วาดรปู

499 language ภาษา 500 among ในหมู,่ ใน
จํานวน, ในพวก,

ในระหวา่ง

. . .
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