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ตารางแสดงผลการวิเคราะหหมวดหมูของคําศัพทภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ตัวอักษร 
จํานวนศัพท 

ความถี่ รอยละ 
A 277 8.36 
B 166 5.01 
C 375 11.32 
D 203 6.13 
E 193 5.82 
F 170 5.13 
G 125 3.77 
H 97 2.93 
I 173 5.22 
J 29 0.88 
K 20 0.60 
L 90 2.72 
M 131 3.95 
N 60 1.81 
O 89 2.69 
P 261 7.88 
Q 7 0.21 
R 182 5.49 
S 345 10.41 
T 146 4.41 
U 46 1.39 
V 62 1.87 
W 60 1.81 
Y 4 0.12 
Z 3 0.09 
รวม 3,314 100 
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ประเภทของคําศัพท 
จํานวน 

ความถี่ รอยละ 

Noun 1,674 50.51 

Adjective 645 19.46 

Verb 805 24.29 

Adverb 158 4.77 

Pronoun 1 0.03 

Preposition 20 0.60 

Conjunction 9 0.27 

Interjection 2 0.06 
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ชนิดของคําศัพท 
จํานวน 

ความถี่ รอยละ 

Content Word 3,282 99.03 

Function Word   32 0.97 
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1. หมวด  A 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 abandon v. C.W. ละทิ้ง, ปลอย, พลัดพรากจาก, ไมเกรงครหา 
2 abbreviation n. C.W. คํายอ, การยอ 
3 ability n. C.W. ความสามารถ 
4 able adj. C.W. สามารถ, เกง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติ, สมบูรณ 
5 abolish v. C.W. เลิกลม, ลบลาง, ยกเลิก, ทําลาย 
6 abortion n. C.W. การทําแทง 
7 abroad adv. C.W. ขางนอก, ตางประเทศ 
8 absent adj. C.W. ไมอยู, ขาด 
9 absolute adj. C.W. สมบูรณ, แนแท 
10 absolutely adv. C.W. ทั้งหมด, โดยสมบูรณ, ลวน 
11 absorb v. C.W. ดูดซับ, กลืน, ดึงดูดความสนใจ 
12 abstract n. C.W. ไมมีตัวจน, รายการยอ 
13 absurdity n. C.W. ง่ีเงา, หนาขัน, ไรเหตุผล 
14 abundance n. C.W. ปริมาณมาก, ความอุดมสมบูรณ 
15 abuse v. C.W. ทําราย, พูดจาราย, เหยียดหยาม 
16 academic adj. C.W. เก่ียวกับสถาบันการศึกษา, เก่ียวกับวิชาการ, เปนทฤษฎี 
17 accent n. C.W. เสียงหนัก, เสียงเนน 
18 acceptable adj. C.W. ซึ่งยอมไดรับ, เห็นดวย 
19 accept v. C.W. ยอมรับ 
20 access n. C.W. ทางเขา ,การเขาใกล 
21 accessory n. C.W. ผูสมรูรวมคิด, สวนประกอบ 
22 accidentally adv. C.W. อยางบังเอิญ 
23 acclaim v. C.W. โหรองตอนรับ 
24 accommodation n. C.W. การปรับตัว, การตอนรับ, สิ่งที่อํานวยความสะดวก 
25 accompany v. C.W. เพ่ิมหรือเสริม 
26 accomplish v. C.W. ประสบความสําเร็จ 
27 accomplishment n. C.W. การทําใหสําเร็จ, ความเช่ียวชาญ, ความสําเร็จ, สิ่งที่บรรลุผล 
28 accordance n. C.W. ความตกลง, ความสอดคลอง, การทําใหสอดคลอง 
29 according adj. C.W. เห็นดวย, ขึ้นอยูกับ 
30 accordingly adv. C.W. ตามน้ัน, ดังน้ัน, ตามความเหมาะสม 
31 account n. C.W. รายการ, บัญชี 
32 accountant n. C.W. นักบัญชี, สมุหบัญชี 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

33 accuracy n. C.W. ความถูกตอง, แมนยํา, เที่ยงตรง 
34 accurate adj. C.W. ถูกตอง, แมนยํา 
35 accuse v. C.W. กลาวหา, ใสราย 
36 accustom to v. C.W. ทําตัวใหคุนเคย, ปรับตัว 
37 aces n. C.W. ไพหรือลูกเตา, คนเกง,  มือช้ันหน่ึง 
38 achievement n. C.W. การบรรลุผล, ความสําเร็จ 
39 achieve v. C.W. บรรลุผล,ไดรับ 
40 acid n. C.W. กรด 
41 acknowledge v. C.W. ยอมรับ, เปนความจริง, รับรอง, แจงวา, ไดรับ, เห็นคุณคา 
42 acquaintance n. C.W. คนที่คุนเคย, ความรูจากประสบการณ 
43 acre n. C.W. หนวยวัดเน้ือที่ เทากับ 2.5ไร 
44 acrobat n. C.W. นักกายกรรม 
45 across prep. F.W. ขาม, ตามขวาง 
46 action  n. C.W. การกระทํา, การดําเนินการ, ขั้นตอน 
47 active adj. C.W. กระตือรือรน 
48 actor n. C.W. นักแสดง, ผูแสดงชาย 
49 acute adj. C.W. แหลม, คม, รุนแรง, เขมขน 
50 adaptation n. C.W. การปรับตัว 
51 add up v.  C.W.  เพ่ิม, บวกเขา 
52 addict v. C.W. ติดยาเสพติด, ทําใหติดยาเสพติด 
53 addition n. C.W. เพ่ิมเขามา, บวก 
54 adjust v. C.W. ปรับ, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง 
55 administer v. C.W. จัดการ, บริหาร 
56 administrative adj. C.W. เก่ียวกับการจัดการหรือบริหาร 
57 admire v. C.W. เล่ือมใสศรัทธา, ชมเชย 
58 admirer n. C.W. คนที่มีช่ือเสียงเพราะช่ืนชอบงานของพวกเรา 
59 admission n. C.W. การเขา, การรับ, การมีสิทธิ์เขารวม 
60 admit v. C.W. ใหเขา, รับเขา, ยอมรับ, รับสารภาพ 
61 adopt v. C.W. รับเล้ียงเปนลูก 
62 adrenal adj. C.W. อยูใกลหรือบนไต, เกิดจากตอมหมวกไต 
63 adrenaline n. C.W. ฮอรโมนชนิดหน่ึงที่หล่ังจากตอมหมากไต 
64 adult n. C.W. ผูใหญ 
65 advantage n. C.W. ผลประโยชน, ผลพลอยได 
66 adventure  n. C.W. การผจญภัย 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

67 advertise v. C.W. โฆษณา, ทําใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
68 advertisement n. C.W. การโฆษณา 
69 advert v. C.W. ใหความเห็น, กลาวถึง 
70 advice n. C.W. คําปรึกษา, คําแนะนํา, การแจงใหทราบอยางเปนทางการ 
71 advise v. C.W. แนะนํา 
72 aerial adj. C.W. เก่ียวกับอากาศ, ไมมีรูปราง 
73 aerodynamic n. C.W. กลศาสตร 
74 affair    n. C.W. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ, เรื่องรักใคร 
75 affect adj. C.W. กระทบกระเทือนใจ, เราอารมณ, สงผล 
76 affection n. C.W. ความรัก, ความเมตตา 
77 affectionately adv. C.W. อยางเมตตา 
78 affirmative adj. C.W. ซึ่งยืนยัน 
79 affliction n. C.W. ความทุกขทรมาน 
80 affluent adj. C.W. ร่ํารวยมั่นคั่ง, อุดมสมบูรณ 
81 afford v. C.W. สามารถทําได, จัดหา, ให 
82 affordable adj. C.W. สามารถหาได, สามารถซื้อได 
83 aficionado n. C.W. ผูที่คล่ังไคลในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
84 afraid adj. C.W. กลัว, เกรง 
85 afterlife n. C.W. ชีวิตหลังความตาย 
86 aftermath n. C.W. ผลที่ตามมา, ควันหลง 
87 afterward adv. C.W. ภายหลัง 
88 against Prep. F.W. ตอตานกับ, ตรงกันขาม, ตัดกับ 
89 age n. C.W. อายุ, ชวงชีวิต , ยุค , สมัย 
90 agency n. C.W. หนวยงานบริการ, สํานักงานของตัวแทน, กําลัง, พลัง 
91 agenda n. C.W. แผนงาน, ระเบียบการประชุม 
92 agent n. C.W. ตัวแทน 
93 aggression n. C.W. การรุกราน, การบุกรุก, ละเมิด 
94 aggressive  adj. C.W. รุกราน, กาวราว 
95 agoraphobia n. C.W. โรคกลัวอยูในที่โลงหรือที่ชุมชน 
96 agree with v. C.W. ถูกคอกับ, เห็นพองกัน, ยอมรับ, ตกลง, เห็นดวย 
97 agriculture n. C.W. เกษตรกรรม 
98 ailment n. C.W. อาการเจ็บปวยที่ไมรุนแรง 
99 air fare n. C.W. คาโดยสารเคร่ืองบิน 
100 aircraft n. C.W. เครื่องบิน 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

101 airfoil n. C.W. เครื่องประกอบของเคร่ืองบินที่ทําใหเกิดแรงยก 
102 alchemy n. C.W. วิชาเลนแรแปรธาตุ 
103 alcohol n. C.W. แอลกอฮอล 
104 alcoholic adj. C.W. ซึ่งเปนพิษสุราเรื้อรัง 
105 alcoholism n. C.W. โรคพิษสุราเรื้อรงั 
106 algae n. C.W. สาหราย 
107 alibi n. C.W. คําแกตัว 
108 alienation n. C.W. ทําใหเปนมิตร, โอนสมบัติ, ยกมรดก 
109 alike adv. C.W. เหมือนกับ, คลายกัน, อยางเดียวกัน 
110 all the time adv. C.W. ตลอดเวลา, มาตลอด, ตลอดมา, ตลอดวัน 
111 alleged adj. C.W. ซึ่งกลาวหา, ซึ่งยืนยัน, นาสงสัย, ซึ่งกลาวถึง 
112 alleviate v. C.W. บรรเทาทําใหนอยลง 
113 allied adj. C.W. ซึ่งรวมเปนพันธมิตร, ซึ่งสัมพันธกัน 
114 alligator n. C.W. จระเขขนาดใหญชนิดหน่ึง 
115 allocate v. C.W. จัดสรร, แบงสรร, หาตําแหนง 
116 allow v. C.W. ยอมให, อนุญาต 
117 allowance n. C.W. การอนุญาตหรือยินยอม, ราคาที่ลดให, เงินสวนแบง 
118 alloy v. C.W. ผสม, เจือ ( โลหะ ) 
119 alma master n. C.W. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามากอน, เพลงประจําโรงเรียน  
120 almond n. C.W. ตนอัลมอนต 
121 almost adv. C.W. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ 
122 along prep. F.W. ตาม ( ถนน, ทาง ) 
123 alphabetical adj. C.W. ซึ่งแสดงดวยตัวอักษร, เรียงตามอักษร 
124 alter v. C.W. ปรับปรุง, เปล่ียนแปลง, แกไข 
125 alternative n. C.W. ทางเลือก, ตัวเลือก 
126 altogether adv. C.W. ทั้งหมด, พรอมกัน, ดวยประการทั้งปวง 
127 altruism n. C.W. การไมเห็นแกตน 
128 amateur n. C.W. มือสมัครเลน 
129 amazed adj. C.W. นาพ่ึง, นาอัศจรรย, นาแปลกใจ 
130 amazing adj. C.W. นาประหลาดใจ 
131 ambassador n. C.W. เอกอัครราชทูต, ทูต 
132 ambiguity n. C.W. คลุมเครือ, ไมชัด, เขาใจยาก 
133 ambiguous adj. C.W. คลุมเครือ, ไมชัดเจน 
134 ambition n. C.W. ความทะเยอทะยาน, ความมุงมาดปรารถนา 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

135 ambitious adj. C.W. ทะเยอทะยาน 
136 ambulances n. C.W. รถพยาบาล 
137 amenity n. C.W. ความดี, ความสุภาพ, ความออนโยน 
138 ammunition n. C.W. ดินระเบิด, ปจจัยในการระเบิด, กระสุน 
139 among prep. F.W. ในระหวาง, ในหมู, ในจําพวก 
140 amount n. C.W. ปริมาณ, จํานวน 
141 amuse v. C.W. ทําใหเพลิดเพลิน 
142 amusement n. C.W. ความขบขัน 
143 amusing adj. C.W. ตลกขบขัน, นาหัวเราะ 
144 analytical adj. C.W. เก่ียวกับการจําแนก, ศึกษาวิเคราะห 
145 analyze v. C.W. วิเคราะห, ตรวจสอบอยางละเอียด 
146 anarchy n. C.W. ภาวะอนาธิปไตย, การไมมีรัฐบาลปกครอง 
147 ancestor n. C.W. บรรพบุรุษ, ปูยาตายาย, ผูถูกสืบ 
148 ancient adj. C.W. เกาแก, โบราณ 
149 angina n. C.W. โรคอักเสบที่ลําคอ 
150 angioplasty n. C.W. ยาหรือสารแกพิษ, เซรุม 
151 angrily adv. C.W. ดวยความโกรธ 
152 angry adj. C.W. โกรธ 
153 ankle n. C.W. ขอเทา, สวนเรียวยาวบริเวณเหนือขอเทา 
154 anniversary n. C.W. การครบรอบปของเหตุการณในอดีต(โดยเฉพาะการแตงงาน) 
155 announce v. C.W. ประกาศแจง, แถลง, แสดง 
156 announcement n. C.W. การประกาศ 
157 annoy v. C.W. รบกวนทําใหรําคาญ 
158 annual adj. C.W. ประจําป, ทุกป, มีชีวิตอยูเพียงฤดูเดียว 
159 annually adv. C.W. ประจําป, รายป, ทุกป, ปละครั้ง 
160 anti n. C.W. คนที่ตอตาน, คนที่คัดคาน 
161 antique adj. C.W. เกาแก, โบราณ 
162 antisocial adj. C.W. ไมเขาสังคม 
163 antonym n. C.W. คําที่มีความหมายตรงกันขาม 
164 anxiety n. C.W. ความวิตกกังวล, ความหวงใยอนาคต, ความปรารถนาอยาง

แรงกลา 
165 anxious adj. C.W. กระวนกระวายใจ 
166 apart from adv. C.W. ไกลออกไป, หาง 
167 apartheid  n. C.W. การแบงผิว , การแบงแยกชนชาติ 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

168 apartment n. C.W. หองชุด, แฟลต 
169 apologetic adj. C.W. เก่ียวกับการขออภัย 
170 apologize v. C.W. ขออภัย, แกตัว, ออกตัว 
171 apology n. C.W. การขออภัย, การขออภัย 
172 apparent adj. C.W. แจมชัด, ราวกับเปนจริง 
173 apparently adv. C.W. ชัดเจน, ชัดแจง 
174 appeal n. C.W. คําออนวอน, คําขอรอง 
175 appear v. C.W. ดูเหมือนวา, ปรากฏตัว 
176 appearance n. C.W. การปรากฏตัว, การเผยโฉม, การแสดงตัว, ทาทาง 
177 appendectomy n. C.W. การผาตัดไสต่ิง 
178 appendix n. C.W. ภาคผนวกทายเลม, ไสต่ิง 
179 appetite n. C.W. ความรูสึกหิว, ความกระหาย 
180 appetizer  n. C.W. สิ่งที่เจริญอาหาร, ยาเจริญอาหาร 
181 applause n. C.W. การปรบมือ 
182 application n. C.W. การสมัคร, ใบสมัคร 
183 appointment n. C.W. การแตงต้ัง, ตําแหนง, การนัดพบ 
184 appreciate v. C.W. เห็นคุณคา, ช่ืนชม, ซาบซึ้ง 
185 appreciation n. C.W. ความขอบคุณ, การสํานึกรูในบุญคุณ 
186 apprehension n. C.W. ความกลัว, ความเขาใจ 
187 approach v. C.W. ใกลเขามา, เขามาใกล, เริ่ม 
188 appropriate adj. C.W. เหมาะสม, ไดฤกษ 
189 approval n. C.W. การอนุมัติ, การเห็นดวย 
190 approximately adv. C.W. ใกลเคียง, ประมาณ, คราวๆ 
191 apricot n. C.W. ผลไมของตน Prunus armeniaca มีรูปยาวรีและมีรสหวาน 

คลายลูกทอ, สีชมพูเหลือง 
192 aptitude n. C.W. พรสวรรค, เชาวปญญา, ความถนัด 
193 Aquarius n C.W. ราศีกุมภ 
194 arch v. C.W. ทําใหโคง, มีรูปโคง 
195 archaeologist n. C.W. นักโบราณคดี 
196 archaeology n. C.W. วิชาโบราณคดี 
197 argue v. C.W. โตเถียง, ใหเหตุผล, อางเหตุผล 
198 argument n. C.W. การโตแยง, การทะเลาะ 
199 Aries n. C.W. ราศีเมษ 
200 army n. C.W. กองทัพบก 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
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ความหมาย 

201 aroma n. C.W. กล่ินหอม 
202 arrangement n. C.W. การจัดการ, การจัดเตรียม 
203 arrest v. C.W. จับกุม 
204 arrival n. C.W. การมาถึง 
205 arrive at v. C.W. มาถึง (สถานที่) 
206 artifact n. C.W. สิ่งประดิษฐ, ของเทียม 
207 artificial adj. C.W. เทียม, ปลอม, ประดิษฐขึ้น 
208 artistic adj. C.W. เก่ียวกับศิลปะ 
209 as if conj. F.W. ราวกับ, ประหน่ึง, เสมือนหน่ึงวา, เฉกเชน 
210 as thought conj. F.W. ราวกับวา 
211 ashamed adj. C.W. ละอาย, อับอาย, กระดากใจ 
212 ashore adv. C.W. เกยฝง, ขึ้นบก 
213 Asian n. C.W. ชาวเอเชีย 
214 asleep adv. C.W. นอนหลับ 
215 aspect n. C.W. ลักษณะ, รูปรางหนาตา, รูปการ, หลักเกณฑ, ทิศทาง 
216 aspirant n. C.W. ความทะเยอะทะยาน 
217 aspirin n C.W. แอสไพรินเปนยาแกปวดและลดไข 
218 assassinate v. C.W. ลอบสังหาร, ทําลาย 
219 assassination n. C.W. การรอบฆา 
220 assembly n. C.W. ชุมนุมชน, การชุมนุม 
221 assertive adj. C.W. ซึ่งยืนยันอยางมั่นใจ 
222 assess v. C.W. ประเมิน, กําหนด 
223 assignment n. C.W. การมอบหมาย, งานใหทํา, งานที่ไดรับมอบหมาย 
224 assistance n. C.W. การชวยเหลือ, การสงเคราะห, การอนุเคราะห 
225 assistant n. C.W. ผูชวยเหลือ, ผูชวย 
226 assist v. C.W. ชวยเหลือ, สนับสนุน 
227 associate v. C.W. เก่ียวเน่ือง, เขารวม, มีสวนรวม 
228 association n. C.W. การรวมงานหรือกิจการ 
229 assort v. C.W. จําแนก, จัด, จัดเปนพวกเดียวกัน 
230 assume v. C.W. ยอมรับ, รับ, ทึกทักเอา 
231 assure v. C.W. รับประกัน, รับรอง, ทําใหแนใจหรือมั่นใจ 
232 asteroid n. C.W. กลุมวัตถุในอากาศโคจรอยูระหวางดาวอังคารและดาว

พฤหัสบดี 
233 astonish v. C.W. ทําใหประหลาดใจ, ทําใหตกใจ 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 
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234 astray  adv. C.W. หลงทาง, หลงผิด 
235 astrologer n. C.W. โหราจารย, นักโหราศาสตร 
236 astrology n. C.W. โหราศาสตร 
237 astronaut n. C.W. นักบินอากาศ 
238 astronomy n. C.W. วิชาดาราศาสตร 
239 athlete n. C.W. นักกีฬา 
240 atmosphere n. C.W. ช้ันบรรยากาศ, บรรยากาศที่นาสนใจของสถานท่ี, ภูมิอากาศ

, อารมณหรือการใหสีของงานศิลป 
241 atop adv. C.W. บนยอด 
242 attack n. C.W. การโจมตี 
243 attempt v. C.W. พยายาม 
244 attendance n. C.W. การเขางาน, การเขารวม, การอยูกับ 
245 attention n. C.W. การเอาใจใส, ความสนใจ, การดูแล 
246 attic n. C.W. หองเพดาน, หองใตหลังคา 
247 attitude n. C.W. ทัศนคติ, ทาทาง, ทาในการบิน 
248 attract v. C.W. มีความนาสนใจ, ทําใหเขามาใกล 
249 attractive adj. C.W. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีแรงดึงดูด, มีเสนห 
250 attribute v. C.W. เช่ือวา, อางวา, ใหเหตุผลวา 
251 aubergine n. C.W. มะเขือพวง 
252 auburn n. C.W. สีนํ้าตาลแดง 
253 audience n. C.W. ผูฟง, ผูชม 
254 audiovisual adj. C.W. เก่ียวกับโสตประสาทและจักษุประสาท 
255 audition n. C.W. การทดลองแสดง, การทดลองฟง, การไดยิน 
256 Australia  n. C.W. ประเทศออสเตรเลีย 
257 authentic adj. C.W. จริง, แท, เช่ือถือ 
258 author n. C.W. นักเขียน 
259 authoritarian adj. C.W. เก่ียวกับอํานาจเบ็ดเสร็จ, เก่ียวกับอํานาจเผด็จการ 
260 authority n. C.W. เจาหนาที่, อํานาจ 
261 autobiography n. C.W. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติของตัวเอง 
262 automat v. C.W. ผลิตดวยเครื่องจักร 
263 automatically adv. C.W. อัตโนมัติ, ซึ่งทํางานไดเอง 
264 automobile n. C.W. รถยนต 
265 autonomy n. C.W. อิสระ, ไมขึ้นกับใคร, ซึ่งปกครองตัวเอง 
266 auxiliary adj. C.W. สํารอง, เสริม 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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Word 
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267 availability n. C.W. สะดวก, ใชประโยชนได, วาง 
268 available adj. C.W. สะดวก, ใชประโยชนได 
269 average n. C.W. คาเฉล่ีย, อัตราคาเฉล่ีย 
270 avoid v. C.W. หลีกหนี 
271 avoidable adj. C.W. หลีกหนี, หลีกเล่ียงได 
272 await v. C.W. คอยรอ, คอย, เฝารอ 
273 awareness n. C.W. รูตัว, มีสติ 
274 away adv. C.W. ไปเสีย, ไป, หมดไป 
275 awesome adj. C.W. นายําเกรง, นาเกรงขาม 
276 awful adj. C.W. นากลัว, นายําเกรง, นาเล่ือมใสศรัทธา 
277 awfully adv. C.W. อยางนากลัว, อยางนายําเกรง, มากๆ, มากเหลือเกิน 

 
2. หมวด  B 
  

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 back adv. C.W. เบื้องหลัง, ดานหลัง, กลับเขาที่ 
2 backfire n. C.W. เกิดผลที่ไมตองการใหเกิด, เผาบริเวณหน่ึงเพ่ือสกัดการ

ลุกลามของไฟที่กําลังมา 
3 background n. C.W. ฉาก, เหตุการณ, พ้ืนเพ, ภูมิหลัง 
4 backstage adv. C.W. หลังฉาก 
5 backup  n. C.W. ผูสนับสนุน, สิ่งค้ําจุน 
6 backwards adv. C.W. อยูทางขางหลัง, ยอนกลับทางเดิม, ลาชา 
7 bag n. C.W. ถุง, กระสอบ, กระเปา 
8 bailiff n. C.W. เจาหนาที่ยึดทรัพย,ผูจัดการที่ดินแทนเจาของ 
9 bait n. C.W. เหยื่อ 

10 balance n. C.W. การทรงตัว 
11 bald adj. C.W. ลาน, โลง, มีจุดขาวบนหัว 
12 bankrupt adj. C.W. ลมละลาย, หมดตัว 
13 banquet n. C.W. งานเล้ียง, งานรื่นเริง 
14 bargain n. C.W. การตอรองราคา, สิ่งที่ไดมาดวยการตอรองราคา 
15 bark v. C.W. เสียงเหา 
16 barman n. C.W. พนักงานบารผูชาย 
17 barrack n. C.W. คายทหาร, โรงทหาร 
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18 barrel n. C.W. ถังรูปทรงกระบอก 
19 barren adj. C.W. แหงแลง 
20 barrister n. C.W. ทนายความ 
21 batch n. C.W. หมู, กลุม 
22 battery n. C.W. แบ็ตเตอรี่, หมอกําเนิดไฟฟา 
23 bazaar n. C.W. ตลาดที่มีรานขายของตลอดแนว 
24 beach n. C.W. ชายหาด, หาดทราย 
25 bead n. C.W. ลูกปด, หยดเหย่ือ 
26 beanstalk  n. C.W. ลําตนถ่ัว 
27 bear v. C.W. ค้ํารับ, พยุง, หนุน, แบก,รับภาระ 
28 bearskin n. C.W. ขนและหนังหมี 
29 beat v. C.W. ตี, เคาะ, หวด 
30 because of  conj. C.W. เน่ืองจาก, เพราะ 
31 before prep. F.W. กอน, หนา 
32 beginning n. C.W. จุดเริ่มตน 
33 behave v. C.W. ประพฤติ, ปฏิบัติตัว 
34 behavior n. C.W. การปฏิบัติตน, ความประพฤติ 
35 behind prep. F.W. หลัง, ขางหลัง 
36 behold v. C.W. เห็น, มอง, ดู 
37 Belgian  n. C.W. ชาวเบลเยี่ยม 
38 believe in v. C.W. เช่ือในเรื่อง, เช่ือเรื่อง, ไววางใจ, ศรัทธาใน, เห็นวามีคา 
39 bellow v. C.W.  รองเหมือนวัว, ตะโกน, รองล่ัน 
40 belong v. C.W. เปนของ, เปนสวนหน่ึงของ, ขึ้นอยูกับ, อยูใน, พัก 
41 belonging n. C.W. สมบัติสวนตัว 
42 bench n. C.W. มาน่ัง 
43 beneath prep. F.W. อยูขางหลัง, อยูขางใต 
44 beneficial adj. C.W. ซึ่งทําใหผลประโยชน 
45 benefit n. C.W. ผลประโยชน, สวนดี 
46 beriberi n. C.W. โรคเหน็บชาเน่ืองจากขาดแคลนวิตามินบี1 
47 beset v. C.W. หอมลอม, ทําความเดือดรอน, รบกวน 
48 beside prep. F.W. ขางเคียง, ถัดจาก 
49 bet v. C.W. พนัน, ขันตอ 
50 beverage n. C.W. เครื่องด่ืม 
51 beyond prep. F.W. พน, ไกลจาก, โพน, ถัดไป 
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52 bibliography n. C.W. บรรณานุกรม 
53 bicentennial adj. C.W. เกิดขึ้นทุก 200 ป  
54 bid v. C.W. ใหราคา, ประมูลราคา 
55 bile n. C.W. นํ้าดี, อารมณราย 
56 billiard adj. C.W. เก่ียวกับหรือใชในการเลนบิลเลียด 
57 bin n. C.W. ถัง 
58 biodegradable adj. C.W. ซึ่งแตกตัวไดโดยกระบวนการทางชีวภาพ 
59 biographer n. C.W. ผูเขียน 
60 biography n. C.W. ชีวประวัติ 
61 biological adj. C.W. เก่ียวกับชีววิทยา 
62 biologist n. C.W. นักชีววิทยา 
63 birth n. C.W. การเกิด, การคลอด 
64 birth certificate  n. C.W. สูติบัตร 
65 Black Sea  n. C.W. ทะเลดําซึ่งอยูทางยุโรปและเอเชีย 
66 blackberry n. C.W. ผลแบล็คเบอรรี่ 
67 blade n. C.W. ใบมีด, คมมีด, ใบหญา 
68 blame v. C.W. ตําหนิ, วากลาว 
69 bland adj. C.W. น่ิมนวล, ออนโยน, บรรเทา, ไรอารมณ, อุเบกขา 
70 blanket n. C.W. ผาหม 
71 blend v. C.W. ผสม, รวมกัน 
72 blender n. C.W. คนผสม, ของผสม 
73 bless v. C.W. อวยพรใหเจริญ, สรรเสริญ 
74 blimp n. C.W.  ที่กันเสียงสําหรับกลองภาพยนตร, อากาศยานขนาดเล็ก

ชนิดหน่ึง 
75 block party n.  C.W. งานเล้ียงบริเวณถนนสําหรับผูคนที่อยูพ้ืนที่น้ันๆ 
76 block up v. C.W. อุดตัน 
77 blossom v. C.W. ออกดอก, บาน, พัฒนา, เจริญเติบโต 
78 blouse n. C.W. เสื้อครึ่งตัวของสตรี, เสื้อเช้ิตผูหญิง, เสื้อคลุมที่สั้น 
79 blowout n. 

C.W. 
การระเบิดออกของยางรถ, งานเล้ียงหรืองานรื่นเริงขนาด
ใหญ 

80 bluff v. C.W. ตบตา, หลอกลวง, ขูเข็น 
81 blur v. C.W. พรามัว, ฟาง, เลอะ 
82 board n. C.W. ไมกระดาน 
83 board up v. C.W. ปดหรือมุงดวยแผนกระดาน 
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84 boarding n. C.W. ผิวหนาไมกระดาน, การขึ้นเรือ, ไมกระดานทั้งหมด 
85 boarding school  n. C.W. โรงเรียนกินนอน 
86 boastful adj. C.W. โออวด 
87 bohemian n. C.W. ผูที่ดํารงชีวิตแตกตางจากคนอื่น, ชาวโบฮีเมีย, ชาวยิปซี 
88 boil v. C.W. เดือด, เดือดดาล, เปนไอนํ้า 
89 bold adj. C.W. กลา, เดนชัด 
90 bombardment n. C.W. การระดมใส, การถลมดวยระเบิด 
91 bone n. C.W. กระดูก 
92 boomerang n. C.W. เปนไมแบนและโคงใชเหว่ียงไปในอากาศแลวกลับมาที่เดิม 
93 boost v. C.W. ยกขึ้น, สงเสริม, เผยแพร, เล่ือนตําแหนง, เพ่ิมขึ้น 
94 bootlegger n. C.W. คนขายเหลาเถ่ือน 
95 borough n. C.W. เทศบาลที่เล็กกวาเมือง, เขตเลือกต้ัง 
96 borrow v C.W. ยืม 
97 bossy adj. C.W. ซึ่งสั่งการ, ซึ่งบงการ 
98 botanical adj. C.W.  เก่ียวกับพืช, เก่ียวกับพฤกษศาสตร 
99 bother v. C.W. รบกวน, ทําใหยุงใจ 
100 bottom n. C.W. กน, พ้ืนฐาน, ขางใต, พ้ืนนํ้า 
101 boundary n. C.W. แนวเขตแดน 
102 boutique n. C.W. รานเล็กๆ ที่ขายเสื้อผาราคาแพง 
103 bowl v. C.W. ขวางลูก, โยนโบวลิง 
104 box office n. C.W. หองขายต๋ัว 
105 boysenberry n. C.W. ผลไมชนิดเบอรรี่ 
106 brace n. C.W. เสาค้ํา, เครื่องค้ําจุน, เฝอก, ที่รั้ง, ที่พาด 
107 brain n. C.W. สมอง, มันสมอง 
108 brainstorm n. C.W. ระดมความคิด 
109 brainwave n. C.W. ความคิดที่นึกไดทันที 
110 bran n. C.W. รําขาว 
111 branch n. C.W. ก่ิงกาน, แขนง,วิชา, สาขา 
112 brand n. C.W. เครื่องหมายการคา 
113 brandy n. C.W. เหลาบรั่นดี 
114 brave adj. C.W. กลาหาญ 
115 bravery n. C.W. ความกลาหาญ 
116 break v. C.W. ทําลายสถิติ, หยุดพักทํางาน 
117 break down v. C.W. แตก( เงิน ), กระจาย ( ตัวเลข), เสีย 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
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ความหมาย 

118 breakdown n. C.W. ความลมเหลว, การลมเจ็บ, การไมสบาย, การวิเคราะห 
119 breakthrough n. C.W. การคนพบ, ความสําเร็จ, ความกาวหนา 
120 breakup n. C.W. การแตกแยก, การสลายตัว 
121 breast n. C.W. เตานม 
122 breastbone n. C.W. กระดูกสันอก, กระดูกหนาอก 
123 breath n. C.W. ลมหายใจ 
124 breathe v. C.W. หายใจ, สูดหายใจ 
125 breeze n. C.W. ลมออนๆ 
126 brief adj. C.W. กะทัดรัด, สั้น 
127 briefcase n. C.W. กระเปาเอกสาร 
128 bright adj. C.W. ฉลาด, มีความสุข, สวางไสว 
129 brilliant adj. C.W. เจิดจา, ผุดผอง, สุกสกาว, ฉลาด, ยอดเยี่ยม 
130 brittle adj. C.W. เปราะ 
131 broadcast v. C.W. กระจายขาว 
132 broccoli n. C.W. บล็อกโคล่ี 
133 brochure n. C.W. แผนพับสําหรับโฆษณา, สมุดหรือหนังสือที่ใหขอมูล

เก่ียวกับสินคามีภาพประกอบ 
134 brood v. C.W. กก ( ไข ), ครุนคิด 
135 browse v. C.W. กวาดสายตา, อานผานๆ, ( แพะ,แกะ ) เล็มหญา 
136 brush v. C.W. ปดทา, กวาดดวยแปรง 
137 brutally adv. C.W. อยางโหดราย, โหดเหี้ยม 
138 bucket n. C.W. ถังนํ้า, ถังขุดดิน, ใบกังหัน 
139 buckle down v.  C.W. โคงลง 
140 budge v. C.W. ขยับ, กระดิก, เปล่ียนที่ 
141 budget n. C.W. งบประมาณ, เงินตรา 
142 buffalo n. C.W. ควาย 
143 builder n. C.W. ผูสราง 
144 bullet train n. C.W. รถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุน 
145 bulletin  n. C.W. แถลงการณ, ขาว 
146 bully n. C.W. อันธพาล 
147 bullying n. C.W. การรังแก, การขูเข็ญ 
148 bump into v. C.W. จนกระแทก, พบโดยบังเอิญ 
149 bumpkin n. C.W. คนจากตางจังหวัดหรือคนจากบานนอกมักจะซุมซาม 
150 bunk n. C.W. เตียงนอน 
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151 bureaucracy n. C.W. ที่ทําการ, หนวยงาน, หนวยงานรัฐบาล 
152 bureaucratic adj. C.W. เก่ียวกับระบบเจาขุนมูลนาย, เปนพิธีรีตอง 
153 burglar n. C.W. ผูรายยองเบา, ขโมยยองเบา 
154 burn off v.  C.W. เผาทําลาย 
155 burn out v. C.W. เผาจนมอด, หยุดทํางาน, ไมมีชีวิตชีวา 
156 burrow n. C.W. โพรง 
157 burst v. C.W. ระเบิดออก 
158 burst into v. C.W. พรวดพราดเขามา, โผลเขามา, เริ่มทันที 
159 bury v. C.W. ฝงศพ, บัง, จม, ฝง 
160 bush n. C.W. พุมไม, ตนไมเต้ีย 
161 busy adj. C.W. ยุงยาก 
162 butler n. C.W. หัวหนาคนใช, คนใชชายที่มีหนาที่ดูแลเก่ียวกับเหลา 
163 butt n. C.W. สนามยิงปน, เปายิงปน 
164 buttermilk n. C.W. เนยเหลวที่ทํามาจากนม 
165 buzzword n. C.W. คําที่ใชกันในเฉพาะกลุมคนกลุมหน่ึง 
166 bypass n. C.W. ทางออม, ถนนรอบเมือง  

 
3. หมวด  C 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
class 

ความหมาย 

1 cabdriver n. C.W. คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถมา 
2 cabinet n. C.W. ตูช้ันวางของ, คณะรัฐมนตรี 
3 cackle v. C.W. หัวเราะเสียงแหลม 
4 Caesarean adj. C.W. เก่ียวกับซีซาร 
5 cafeteria n. C.W. ภัตตาคารหรือโรงอาหารท่ีผูรับประทานอาหารตองบริการ

ตัวเอง 
6 cage n. C.W. กรง, โครง 
7 calculate  v. C.W.  คํานวณ, คาดคะเน, เดา 
8 calculator n. C.W. เครื่องคิดเลข 
9 calf n. C.W. ลูกวัวลูกควาย 
10 California  n. C.W. รัฐแคลิฟอรเนีย 
11 call v. C.W. เรียก, รองขอ 
12 call back v. C.W. เรียกกลับมา, โทรกลับ, ตะโกนกลับ, จดจํา, จําได, ถอน



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 17 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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คําพูด 
13 call on v. C.W. แวะเยี่ยม, เลือก, ใช 
14 call up v. C.W. ปลุกใหต่ืน, เรียก, พูดโทรศัพท 
15 callous adj. C.W. แข็ง, ดาน, ไมรูสึก, ไมสนใจ, เมินเฉย 
16 calm down v. C.W. ทําใหสงบ, ทําใหน่ิงเฉย 
17 camcorder n. C.W. กลองวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได 
18 camera n. C.W. กลองถายรูป 
19 camouflage n. C.W. การอําพราง 
20 campaign n.  C.W.  การรณรงค, การแขงขันหาเสียงเลือกต้ัง 
21 campsite n. C.W. สถานที่ต้ังคาย 
22 canal n. C.W. คลอง 
23 Cancer n. C.W. ราศีกรกฎ 
24 candidate n. C.W. ผูสมัคร 
25 candle n. C.W. เทียน, เทียนไข 
26 canoe v. C.W. พายหรือบด, ขนสงดวยเรือบด 
27 capability n. C.W. ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ 
28 capable adj. C.W. ซึ่งสามารถ, มีฝมือ, มีสติปญญา, มีวิชา 
29 capacity n. C.W. ความสามารถ, ขอบเขต 
30 cappuccino n. C.W. กาแฟคาปูชิโน 
31 Capricorn n. C.W. ราศีมังกร 
32 capsule n. C.W. หลอดแคปซูล, หลอดบรรจุยา 
33 caption n. C.W. คําอธิบายภาพ 
34 capture v. C.W. จับกุม, เขาครอบครองที่ดิน 
35 card n. C.W. บัตร, ไพ 
36 care v. C.W. ดูแล, หวงใย 
37 career n. C.W. อาชีพ, งานการ 
38 careful adj. C.W. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถ่ีถวน, ประณีต 
39 carefully adv. C.W. อยางระมัดระวัง, ไมประมาท 
40 carp v. C.W. บน, จูจี้ 
41 carpet n. C.W. พรม, ผืนพรม, ผืน 
42 carry on v. C.W. จัดการ, ดําเนินตอไป, ทําตอไป, สรางตอ 
43 carry out v. C.W. ทําใหสมบูรณ, ทําใหสําเร็จ 
44 cart n. C.W. เกวียน 
45 cashier n. C.W. เจาหนาที่การเงิน 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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Word 
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46 cassette n. C.W. มวนเทป 
47 castle n. C.W. ปราสาท, ปอมปราการ 
48 catacomb n. C.W. สุสานใตดิน 
49 catalog n. C.W. บัญชีรายช่ือ, รายการสิ่งของ 
50 catch v. C.W. จับ, ฉวยเอา 
51 catch fire v. C.W. ลุกติดไฟ, ติดไฟ, ต่ืนเตน 
52 catchy adj. C.W. ดึงดูดใจ,จําไดงาย,มีเลห,ไมปะติดปะตอ 
53 category n. C.W. การจัดลําดับ 
54 cater v. C.W. จัดอาหารให, จัดหาสิ่งที่ตองการให, เสนอรายการบันเทิง 
55 cathedral n. C.W. มหาวิหาร 
56 caution n. C.W. คําเตือน 
57 cautionary adj. C.W. ขอควรระวัง, เก่ียวกับการเตือน 
58 cave n. C.W. ถํ้า, โพรง 
59 ceiling n. C.W. เพดาน, ขีดสูงสุด 
60 celebrate v. C.W. ฉลอง 
61 celebrity n. C.W. คนดัง, คนมีช่ือเสียง 
62 celery n. C.W. ตนขึ้นฉายฝรั่ง, ผักชี 
63 cellar n. C.W. หลุมใตดิน, หองเก็บเหลาใตดิน 
64 cement v. C.W. ทําใหรวมกัน, ทําใหติดกัน 
65 cemetery n. C.W. ปาชา, สุสาน, หลุมฝงศพ 
66 census n. C.W. การสํารวจสัมมะโนครัวประชากร 
67 central heating n. C.W. ระบบทําความรอนใหกับอาคารโดยการสงอากาศหรือนํ้า

รอนผานทอในอาคาร 
68 ceremony n. C.W. พิธี 
69 certain adj. C.W. แนนอน 
70 certificate n. C.W. ประกาศนียบัตร 
71 chain n. C.W. โซ, สายสรอย, อนุกรม 
72 chair person n. C.W. ประธาน 
73 challenge n. C.W. การทา, การทาทาย 
74 challenging adj. C.W. ทาทาย, ยั่วเยา 
75 champagne n. C.W. เหลาแชมเปน 
76 championship n. C.W. การแขงขัน, การเปนแชมเปยน 
77 change v. C.W. เปล่ียน 
78 Channel Tunnel n. C.W. อุโมงครถไฟภายใตชองแคบอังกฤษระหวางอังกฤษกับ
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ความหมาย 

ฝรั่งเศส 
79 chant n. C.W. เพลง, การสวด, การรองเพลงสด 
80 charismatic adj. C.W. ที่มีเสนหดึงดูด 
81 charity n. C.W. ความใจบุญ, การกุศล, ภราดรภาพ, เงินทําทาน 
82 charming adj. C.W. มีเสนห, ทําใหหลงใหล 
83 chart n. C.W. ผัง 
84 chase v. C.W. ไลตาม, ตามลา 
85 check in  v. C.W. จดทะเบียนเพ่ือเขาพัก, เขาทํางาน, สงคืน 
86 cheer up v. C.W. รูสึกราเริงขึ้น 
87 cheerful adj. C.W. ราเริง, ดีอกดีใจ, เต็มไปดวยความปลื้ม   ปติยินดี 
88 chemical n. C.W. สารเคมี 
89 chemist n. C.W. นักเคมี, เภสัชกร, นักเลนแรแปรธาตุ 
90 chemistry n. C.W. วิชาเคมี, คุณสมบัติ, ปฏิกิริยา 
91 cherish v. C.W. ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น 
92 chew v. C.W. เคี้ยว, บด, ขยํา, ครุนคิด, ไตรตรอง 
93 childhood n. C.W. วัยเด็ก, ความเปนเด็ก, ระยะแรกเริ่ม 
94 chocoholic n. C.W. คนชอบกินช็อกโกเเลต 
95 choir n. C.W. คณะนักรองเพลงสวดในโบสถ 
96 cholera n. C.W. อหิวาตกโรค 
97 cholesterol n. C.W. สารสีขาวพบในไขมันสัตว 
98 chop v. C.W. ตัด, ผา, ฟน, สับ, ถาง 
99 chop down  v. C.W. ฟนดวยขวาน, ตัดออก 

100 chore n. C.W. งานที่นาเบื่อ, งานประจํา 
101 chowder n. C.W. ซุปชนิดหน่ึงทํามาจากปลา, ผักและนมสด 
102 chronological adj. C.W. ตามลําดับวันเวลา 
103 chuckle v. C.W. หัวเราะเบาๆ, หัวเราะกับตัวเอง, แอบหัวเราะ 
104 churn n. C.W. เครื่องปนเนย 
105 cigar n. C.W. บุหรี่ซิการ 
106 circuit n. C.W. การเดินทางรอบ, สนามแขงรูปวงกลม, วงจรไฟฟา 
107 circulate v. C.W. หมุนเวียน, ไหลเวียน 
108 circulation n. C.W. การเคล่ือนที่เปนวงกลม 
109 circumstance n. C.W. สถานการณ, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, รายละเอียด, 

วิธีการ 
110 civil adj. C.W. เก่ียวกับพลเมือง, ซึ่งมีความเจริญแลว 
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111 civilian n. C.W. พลเรือน 
112 civilizable adj. C.W. พอจะอบรมใหมีอารยธรรมได 
113 civilization n. C.W. ความเจริญ, อารยธรรม, การอบรมขัดเกลา 
114 claim v. C.W. เรียกรอง, อางสิทธิ 
115 clairvoyant n. C.W. ผูมีความสามารถหยั่งรู 
116 clam adj. C.W. สงบ, เงียบ 
117 clarification n. C.W. การทําใหชัดเจน 
118 clarify v. C.W. ทําใหชัดเจน 
119 classical adj. C.W. มีมาตรฐานสูง,  เก่ียวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก 
120 classified adj. C.W. ซึ่งแบงออกเปนประเภทหรือหมวดหมู 
121 clatter v. C.W. พูดเร็วและเสียงดัง 
122 claustrophobia n. C.W. โรคกลัวอยูที่แคบ 
123 claw n. C.W. อุงเล็บ, กาม ( ปู , กุง ) 
124 clean up  v. C.W.  ทําความสะอาด 
125 clear off v. C.W. หายไป, ออกไปใหหมด 
126 cleft n. C.W. รอง, รอยแยก, ชองที่แตก 
127 client n. C.W. ลูกคา, ลูกความของทนาย, คนไข 
128 cliff n. C.W. หนาผา 
129 climber n. C.W. คนปน 
130 cloakroom n. C.W. หองฝากเก็บเสื้อคลุม, หองเก็บกระเปา, หองนํ้า 
131 clone v. C.W. ทําใหกําเนิดมาจากเซลลเดียวกัน 
132 close down v. C.W. ปดกิจการ, ไมถายทอด, เขามาใกล 
133 close-up n. C.W. ภาพถายในระยะใกล, การถายภาพในระยะใกล 
134 clown n. C.W. ตัวตะลก, คนหยาบคาย, คนบานนอก 
135 clue n. C.W. สิ่งที่ชวยนําไปสูการแกปญหาหรือไขปริศนา 
136 clumsy adj. C.W. ซุมซา,ไมคลอง 
137 cluster n. C.W. กลุม, พวง, ชอ, กระจุก 
138 coastal adj. C.W. ตามชายฝง 
139 coastline n. C.W. เสนแนวชายฝงทะเล 
140 cockney n. C.W. ชาวลอนดอนทางตะวันออกที่เปนที่อยูอาศัยของคนจน 
141 cockroache n. C.W. แมลงสาบ 
142 coincidence n. C.W. ภาวะบังเอิญ, เหตุบังเอิญ, การเกิดขึ้นพรอมกัน 
143 cold adj. C.W. เย็น, เฉยเมย 
144 collage n. C.W. เทคนิคการปะติดปะตอเศษช้ินวัตถุตางๆ 



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 21 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
class 

ความหมาย 

145 collapse v. C.W. ลมลง, ยุบลง, ทรุดลง, พับเก็บได 
146 collar n. C.W. ปลอกคอ, ปกเสื้อ, คอเสื้อ 
147 collarbone n. C.W. กระดูกไหปลารา 
148 collect v. C.W. รวบรวม, สะสม 
149 collection n. C.W. การสะสม 
150 collocate v. C.W. จัดใหเหมาะ, วางใหเหมาะ 
151 colony n. C.W. อาณานิคม 
152 column n. C.W. เสา (กลม,หิน), คอลัมมหนังสือพิมพ 
153 columnist n. C.W. ผูเขียนบทความลงในหนังสือ 
154 combination n. C.W. การรวมกัน, จํานวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, การจัดเปน

กลุม 
155 combine v. C.W. แสดงรวมกัน , นํามารวมกัน 
156 come  v. C.W. มา, ปรากฏ 
157 come on v. C.W. พบโดยบังเอิญ, โจมตี 
158 come out v. C.W. เปดเผยออกมา, เปดเผยใหรูวาเปนพวกรักรวมเพศ 
159 come up  v. C.W. เกิดขึ้น, เขามาใกล, นํามาเถียงกัน 
160 comeback n. C.W. การกลับสูตําแหนงหรือฐานะเดิม 
161 comedian n. C.W. ตัวตลก, ผูที่มีลักษณะตลก 
162 comfortable adj. C.W. สบาย, อุนใจ, สะดวก 
163 comic adj. C.W. การตูน, ตลก, สนุก 
164 command v. C.W. ออกคําสั่ง 
165 commando n. C.W. หนวยปฏิบัติการเฉพาะที่ฝกฝนมาเปนพิเศษ, คอมมานโด 
166 comment v. C.W. แสดงความเห็น, ต้ังขอสังเกต 
167 commentator n. C.W. ผูวิจารณ 
168 comment n. C.W. ความคิดเห็น 
169 commerce n. C.W. การซื้อขายสินคา, การแลกเปล่ียนความรู 
170 commercial adj. C.W. เก่ียวกับการซื้อขายสินคา  
171 commercially adv. C.W. ที่เก่ียวกับการซื้อของขายสินคา 
172 commission n. C.W. การมอบหมายหนาที่, ภาระ, หนาที่ 
173 commit v. C.W. ทํา, มอบหมาย, สง 
174 committee n. C.W. คณะกรรมการ 
175 common adj. C.W. รวมกัน, ธรรมดา, สามัญ 
176 communicate v. C.W. ติดตอสื่อสาร, สงตอ, สงผาน, เช่ือมติดกัน 
177 community n. C.W. ชุมชน 



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 22 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
class 

ความหมาย 

178 commuter n. C.W. คนที่เดินทางไปทํางานที่ตัวเมือง 
179 companion n. C.W. เพ่ือนรวมงาน, หนังสือคูมือ, เพ่ือนเดินทาง 
180 compartment n. C.W. หอง, ตอน, สวนแยก, ชอง, ลักษณะตางหาก 
181 compassionate n. C.W. ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ 
182 compatible adj. C.W. ซึ่งอยูดวยกินได, ซึ่งเขากันได 
183 compendious adj. C.W. รัดกุม, สั้นกะทัดรัดและชัดเจน 
184 compete v. C.W. แขงขัน, ชิงชัย 
185 competition n. C.W. การแขงขัน, การชิงชัย 
186 competitive adj. C.W. เก่ียวกับการแขงขัน, มีความปรารถนาแรงกลาที่จะแขงขัน 
187 competitor n. C.W. ผูเขาแขงขัน, คูแขง 
188 compile v. C.W. รวบรวม, เรียบเรียง 
189 complaint n. C.W. การบน, การแสดงความไมพอใจ 
190 complexion n. C.W. ผิวหนา, ผิวพรรณ 
191 compliance n. C.W. การยอมจํานน 
192 comply v. C.W. ทําตาม, ยินยอม 
193 component n. C.W. สวนประกอบ, สวนเสริม 
194 composer n. C.W. ผูประพันธ 
195 composing n. C.W. การเรียงพิมพ, การแตง, การเรียง 
196 composite adj. C.W. ประกอบดวยสวนตางๆ, ประกอบขึ้น, ผสมเปน 
197 compound n. C.W. คําประสม 
198 comprehension n. C.W. ความเขาใจ 
199 comprehensive adj. C.W. มีความสามารถในการใจเขา 
200 compromise n. C.W. การประนีประนอม 
201 compulsive adj. C.W. ซึ่งบีบบังคับ, เปนเชิงบังคับ 
202 compulsory adj. C.W. ใชการบังคับ, ซึ่งตองกระทํา 
203 compute v. C.W. คํานวณ, ประมาณการ, นับ 
204 conceive v. C.W. นึกคิด, กอขึ้นในใจ, มีทอง, ต้ังครรภ 
205 concentrate v. C.W. ใจจดจอ, มีสมาธิ 
206 concentric adj. C.W. มีจุดศูนยกลางรวมกัน 
207 concept n. C.W. ความคิด, สิ่งที่คิดขึ้น 
208 conceptual  adj. C.W. เก่ียวกับความคิด 
209 concern v. C.W. กังวล, หวง, เก่ียวกับ 
210 concession n. C.W. การยอมรับ, การยินยอม 
211 conclusion n. C.W. สรุป, ผลลัพธ 
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212 conclusive adj. C.W. สุดทาย, แนนอน, เปนขอสรุป 
213 concrete adj. C.W. ชัดแจง, ซึ่งเห็นประจักษ 
214 concurrently adv. C.W. มีจุดรวม, อยางพรอมเพรียงกัน 
215 condenser n. C.W. เครื่องควบแนน, เครื่องกลั่น 
216 condition n. C.W. สภาพ, เง่ือนไข, ขอแม 
217 condolence n. C.W. การปลอบโยน, การปลอบขวัญ 
218 conduct v. C.W. นําไป, ซึ่งชักนํา , เปนคนนํา 
219 conductor n. C.W. วาทยกร, พนักงานเก็บคาโดยสาร 
220 conference n. C.W. การประชุม, สมาคมทีมกีฬา 
221 confession n. C.W. การสารภาพความผิด, การยอมรับ 
222 confidant n. C.W. คนสนิท, คนที่ไวใจ 
223 confidence n. C.W. ความเช่ือมั่น, ความลับ 
224 conflict n. C.W. การตอสู, การขัดแยง 
225 confuse v. C.W. ทําใหไมชัด, ทําใหยุง, ทําใหสับสน, ทําใหงง, ทําใหขวยเขิน 
226 congest v. C.W. ใสจนเกิน, ทําใหแออัด, แออัดไปดวย 
227 congestion n. C.W. ความแออัด 
228 congratulate v. C.W. แสดงความยินดี 
229 congruent adj. C.W. สอดคลองกัน, ลงรอยกัน 
230 conjure up v. C.W. ทําใหหายเปนปลิดทิ้ง, ทําใหเกิด ( บางสิ่ง ) ในใจ 
231 connect v. C.W. เช่ือมกับ 
232 conscientious adj. C.W. ที่ทําดวยความรูสึกดานดี 
233 consciously adv. C.W. อยางต้ังใจ 
234 consciousness n. C.W. ความมีสติ, ความมีจิตสํานึก, ภาวะจิต 
235 consequence n. C.W. ตําแหนงที่สําคัญ, ผลที่เกิดตามมา 
236 consequently adv. C.W. ผลที่สุดก็คือ, เพราะฉะนั้น 
237 conservation n. C.W. การอนุรักษ 
238 consider v. C.W. พิจารณา 
239 consideration n. C.W. การคิดพิจารณา, ความคิดเห็นใจผูอื่น 
240 considering prep. F.W. เก่ียวกับ,ในดาน 
241 consistent adj. C.W. มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแนน, เห็นพอง 
242 console v. C.W. ปลอบโยน, ปลอบใจ 
243 consolidate v. C.W. นํามารวมกัน, ทําใหแข็งแรงและม่ันคง 
244 consolidation n. C.W. ความมั่นคง, ความปลอดภัย 
245 consortium n. C.W. การรวมมือเพ่ือผลประโยชน, สมาคม, หางหุนสวน 
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246 conspiracy n. C.W. การกบฏ, การสมคบรวมคิด, การรวมกันกระทํา 
247 constant adj. C.W. ที่ไมเปล่ียนแปลง 
248 constantly adv. C.W. อยางมั่นคง, อยางคงที่, อยางแนวแน, อยางตอเน่ือง 
249 constraint n. C.W. การคุมขัง, การจํากัด, การควบคุมความรูสึก 
250 construction n. C.W. การกอสราง, สิ่งที่ปลูกสราง 
251 constructive adj. C.W. มีประโยชน, ซึ่งสรางสรรค 
252 consul n. C.W. กงสุล 
253 consult v. C.W. ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น 
254 consultant n. C.W. ผูใหคําปรึกษา, นายแพทยที่ปรึกษา 
255 consumption n. C.W. การบริโภค, การเผาผลาญ 
256 contact n. C.W. การติดตอ, การสัมผัส 
257 contain v. C.W. บรรจ ุ
258 contaminate v. C.W. เจือปนทําใหไมบริสุทธิ ์
259 contemplation n. C.W. พิจารณา, ใครครวญ, มุงหวัง 
260 contend v. C.W. แขงขัน, ตอสู, โตเถียง, ยืนยัน 
261 content n. C.W. สารบัญ 
262 contest v. C.W. แขงขัน, ประกวด, โตเถียง 
263 contestant n. C.W. คูแขง, ผูเขาแขงขัน 
264 context n. C.W. บริบท, คําหรือขอความท่ีขยายคําหลัก 
265 continent n. C.W. ทวีป, ผืนแผนดินใหญซึ่งตางจากเกาะหรือคาบสมุทร 
266 contingent adj. C.W. เปนไปได, ไมแนนอน, บังเอิญ 
267 continually adv. C.W. ตอเน่ือง 
268 continue v. C.W. ดําเนินไปอยางตอเน่ือง 
269 contort v. C.W. ( ทําให ) บิดเบี้ยว, คดงอ 
270 contortionist n. C.W. นักบิดตัว 
271 contraband n. C.W. ของเถ่ือน, การคาเถ่ือน 
272 contraceptive adj. C.W. เก่ียวกับการคุมกําเนิด 
273 contract n. C.W. สัญญา, ขอตกลง, หนังสือสัญญา 
274 contrary adj. C.W. ที่ขัดแยง, ที่ตรงกันขาม 
275 contrast n. C.W. ความแตกตาง, ความตรงกันขาม 
276 contravene v. C.W. ขัดแยง, ตอตาน, ละเมิด(กฎหมาย) 
277 contribute v. C.W. ใหเงินชวยเหลือ, ชวยเหลือ, สงเรื่องเขียนตีพิมพ 
278 contribution n. C.W. การสนับสนุน, สิ่งที่แจกจาย 
279 contributor n. C.W. คนเขียนบทความลงหนังสือ 
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280 control v. C.W. ควบคุม 
281 controversial adj. C.W. ที่ทําใหเกิดความขัดแยง 
282 controversy n. C.W. การโตเถียง, ความโตความ, การทะเลาะวิวาท 
283 convenient adj. C.W. สะดวก, เหมาะสม, ใกลมือ, ใกลเคียง 
284 conventional adj. C.W. เก่ียวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, สามัญ, ธรรมดา 
285 conversely adv. C.W. พูดคุย, แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
286 convert v. C.W. ทําใหเปล่ียนสภาพ , ปรับ 
287 convey v. C.W. นํา, พา, นําไป, ถายทอด 
288 convict v. C.W. (ผูพิพากษา, ศาล ฯลฯ) ตัดสินวา 
289 conviction n. C.W. การลงโทษ , การตัดสินวากระทําผิด 
290 convince v. C.W. โนมนาว, ทําใหเช่ือ 
291 cool adj. C.W. เฉยเมย, ไมต่ืนเตน, ใจเย็น,  สงบ 
292 coop n. C.W. กรง, เลาไก, สุม 
293 cooperative adj. C.W. ทํางานรวมกัน, รวมมือ 
294 coordination n. C.W. ความเสมอกัน, การอยูในระดับเดียวกัน 
295 cope v. C.W. ตอสูด้ินรน, รับมือ, จัดการ 
296 copper n. C.W. ทองแดง 
297 copycat n. C.W. คนที่เลียนแบบผูอื่น 
298 copyright n. C.W. ลิขสิทธิ ์
299 cord n. C.W. เชือก, สายเคเบิล 
300 corkscrew n C.W. สวานเปดจุกขวด 
301 corn n. C.W. ขาวโพด 
302 corporate adj. C.W. เก่ียวกับบริษัท 
303 corporation n. C.W. บริษัท, สมาคม, สโมสร 
304 correct v. C.W. แก, ทําใหถูกตอง 
305 correctly adv. C.W. อยางถูกตอง 
306 correspond v. C.W. เหมือน, เขากันได 
307 correspondence n. C.W. การติดตอกันทางจดหมาย, ความตรงกัน 
308 correspondent n. C.W. ผูติดตอทางจดหมาย, ผูสื่อขาว 
309 corridor n. C.W. ระเบียง, เฉลียง, เหตุฉนวน 
310 corrupt adj. C.W. ทุจริต,ช่ัว, เนาเปอย 
311 corruption n. C.W. การฉอราษฎรบังหลวง, การติดสินบน 
312 costume n. C.W. เครื่องแตงกาย 
313 counsel v. C.W. แนะนํา 
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314 countryside n. C.W. เขตชนบท 
315 courageous adj. C.W. กลาหาญ 
316 courgette n. C.W. สูชินี(zucchinni) แตงกวายาว 
317 courier n. C.W. คนเดินหนังสือ, ผูสื่อขาวสาร 
318 court n. C.W. สนาม, ลาน, ศาล 
319 courtroom  n. C.W. หองพิจารณาคดี 
320 cove n. C.W. อาว, ถํ้า 
321 coverage n. C.W. การรายงานขาว, เงินค้ําปรกัน 
322 cow n. C.W. วัวตัวเมีย, แมวัว 
323 coworker n. C.W. ผูรวมงาน 
324 crab n. C.W. ปู 
325 craft n. C.W. ความชํานาญ, ฝมือทางชาง, เลหเหล่ียม 
326 craftsmen n. C.W. ชาง 
327 crash n. C.W. การชน, เสียงแตกดังสน่ัน 
328 crate n. C.W. ลังไมใสของ 
329 create v. C.W. สราง 
330 credible adj. C.W. นาเช่ือถือ, ซึ่งเช่ือถือได, นาไววางใจ 
331 creep v. C.W. คลาน 
332 crew n. C.W. ลูกเรือ 
333 crime n. C.W. อาชญากรรม 
334 criminal  adj. C.W. เก่ียวกับอาชญากรรม, เก่ียวกับอาญา, ไรความสํานึก 
335 criterion n. C.W. เกณฑ, บรรทัดฐาน 
336 critical adj. C.W. เก่ียวกับการวิจารณ, เก่ียวกับการวิเคราะห 
337 criticize  v. C.W. วิพากษวิจารณ, ติชม 
338 crop n. C.W. พืชผล, ธัญพืช 
339 cross n. C.W. เครื่องหมายกากบาท 
340 cross out v. C.W. ขีดฆาออก, ขีดออก 
341 crossbreeding n. C.W. พืชหรือสัตวที่ผสมพันธุขามพันธุ 
342 crowd n. C.W. กลุม, ฝูงชน, สามัญชน 
343 crucial adj. C.W. สําคัญ, จําเปน, เด็ดขาด 
344 crude adj. C.W. ดิบ, ที่ไมมีการพัฒนา, หยาบคาย 
345 cruelty n. C.W. การกระทําที่โหดราย 
346 cruise v. C.W. ลองเรือทัศนาจร, ขับรถไปอยางเรื่อยเปอย, ออกลาดตระเวน

เรือ 
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347 crumble v. C.W. ทําใหเปนเศษเล็กเศษนอย 
348 crunch v. C.W. ขนมขบเคี้ยว, เคี้ยวดังกรวบๆ, กระทืบเสียงดัง 
349 crunchy adj. C.W. กรอบ, ดังสวบๆ (เสียงเดินบนหิมะ), เก่ียวกับเสียงบด 
350 crypt n. C.W. หองใตดิน 
351 crystalline adj. C.W. ใส, โปรงใส 
352 crystal n. C.W. วัตถุที่มีความใส 
353 cubic adj. C.W. รูปทรงลูกบาศก 
354 cuddle v. C.W. รัดกอด, โอบกอด 
355 cuisine n. C.W. แผนกครัว, การปรุงอาหาร 
356 cultivate adj. C.W. เพาะปลูก, เล้ียง, สราง 
357 cultivation n. C.W. การฝกฝน, การพรวนดิน, การปลูกพืช, การผูกมิตร 
358 culture n. C.W. วัฒนธรรม 
359 cuneiform adj. C.W. เปนรูปล่ิม 
360 cure n. C.W. การรักษาโรค 
361 curiosity n. C.W. ความอยากรูอยากเห็น 
362 curious adj. C.W. ซึ่งอยากรูอยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา 
363 curl n. C.W. ผมหยิก, ผมลอน 
364 currency n. C.W. เงินตรา, เงิน, การแพรหลาย 
365 current n. C.W. กระแสนํ้า, กระแสลม 
366 currently adv. C.W. เปนปจจุบัน 
367 curry n. C.W. แกง 
368 curtain n. C.W. มาน, มูล่ี, ฉาก, ตอนจบ, ที่สุด 
369 curve n. C.W. เสนโคง, แนวโคง 
370 custard n. C.W. คัสตารดทําไขผสมนมเครื่องปรุงรสแลวนํ้าตาล, คัสตารด 
371 customary adj. C.W. เปนกิจวัตร, เปนประเพณี 
372 cut down v. C.W. ฆา, ตัดลมลง 
373 cutest adj. C.W. ฉลาด, นารัก, มีเสนห 
374 cutout n. C.W. การตัดออก, สั่งหรือสวนที่ถูกตัดออก 
375 cycling n. C.W. การข่ีจักรยาน 
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4. หมวด  D 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 damage n. C.W. ความเสียหาย 
2 dare v. C.W. กลา 
3 dawn n. C.W. การเริ่มตน, รุงอรุณ 
4 day off n. C.W. วันหยุด (ไมตองทํางาน), วันหยุดงาน 
5 day-to-day adj. C.W. วันแลววันเลา 
6 deadline n. C.W. เสนตาย, กําหนดเวลาในการทํางาน 
7 deal v. C.W. จัดการ, จัดสรร 
8 dealing n. C.W. วิธีปฏิบัติตอผูอื่น 
9 debate v. C.W. ถกเถียง, โตวาที 
10 debris n. C.W. ซากปรักหักพัง, เศษ, ขยะ 
11 decade n. C.W. ระยะเวลา 10 ป 
12 deceive v. C.W. หลอกลวง, ตมตุน 
13 decent adj. C.W. เหมาะสม, สภาพ, ออนโนม 
14 decision n. C.W. การตัดสินใจ 
15 declare v. C.W. ประกาศเปดเผย, ยืนยัน 
16 decline v. C.W. เอียง, ลาดลง, บายลงไป, เสื่อมลง 
17 decoration n. C.W. การตกแตง, เครื่องตกแตง, เครื่องประดับ 
18 decrease v. C.W. ลดลง 
19 dedicate v. C.W. อุทิศ, อุทิศตัว, ถวาย 
20 dedication n. C.W. การอุทิศให, คําอุทิศ 
21 deduction n. C.W. การหักลบ, การอนุมาน 
22 defamation n. C.W. การใสราย, การทําลายช่ือเสียง 
23 defective adj. C.W. มีจุดบกพรอง, ไมสมบูรณ 
24 defend v. C.W. แกตัว, ปกปอง 
25 defendant n. C.W. จําเลยหรือผูตองหา 
26 defense n. C.W. การปองกัน 
27 defiantly adv. C.W. อยางทาทาย, อยางตอตาน 
28 deficiency n. C.W. ภาวะที่ขาดแคลน, ความไมสมบูรณ, ความไมเพียงพอ 
29 defy v. C.W. ทาทายอํานาจ, ทา, ฝาฝน, ด้ือดึง, ขัดขืน 
30 define v. C.W. ใหคําจํากัดความ 
31 definitely adv. C.W. อยางแนนอน, เด็ดขาด 
32 definition n. C.W. คําจํากัดความ, คํานิยาม, การกําหนด, การจํากัดวง 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

33 deform v. C.W. ทําใหเปล่ียนรูป, ทําใหพิการ 
34 degree n. C.W. ความแตกตาง, ระดับ, ช้ัน, ฐานะ 
35 déjà vu n. C.W. ภาพหลอนจากความรูสึกวาเปนสิ่งที่เคยพบมากอน 
36 delay n. C.W. การลาชา, การเล่ือน 
37 deli n. C.W. (delicatessen) รานขายอาหารสําเร็จรูป, อาหารสําเร็จรูป 
38 deliberate adj. C.W. รอบคอบ, สุขุม, ใครครวญ, โดยเจตนา 
39 deliberately adv. C.W. อยางรอบครอบ, สุขุม, ใครครวญ 
40 delicacy n. C.W. ความเปราะบาง 
41 delicious adj. C.W. อรอย 
42 delight n. C.W. ความยินดี, ความปติยินดี, ความสุขใจ 
43 deliver v. C.W. สง, ปลอย, มอบ 
44 delusion n. C.W. การหลอกลวง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง 
45 deluxe adj. C.W. หรูหราสงางาม 
46 demand v. C.W. ตองการ 
47 democracy n. C.W. ประชาธิปไตย 
48 democratic adj. C.W. เก่ียวกับประชาธิปไตย 
49 demonstration n. C.W. การพิสูจน, การสาธิต 
50 denim n. C.W. ผาฝายอยางหนา, กางเกงยีนสที่ทําจากผาฝาย 
51 denote v. C.W. แสดงถึง, หมายความถึง 
52 dense adj. C.W. แนน, ทึบมัว 
53 department n. C.W. กรม, กอง, เขต, ภาค, กระทรวง 
54 departmentalize v. C.W. ทําใหเปนแผนก 
55 departure n. C.W. การจากไป, การออกเดินทาง 
56 depend on v. C.W. เช่ือใจใน, ไววางใจใน, ขึ้นอยูกับ, พ่ึงพา, แปรตาม, แนนอน 
57 dependable adj. C.W. เช่ือถือได, พ่ึงพาได, ไววางใจได 
58 depress v. C.W. หดหูใจ, เศรา, ถูกกดลง, (เศรษฐกิจ) ตกตํ่า  
59 depressed adj. C.W. หดหูใจ, เศรา, ถูกกดลง 
60 depression n. C.W. หลุมหรือแอง, ภาวะซึมเศรา 
61 deprive v. C.W. ถอดถอนทําใหไมไดรับ, ตัดสิทธิ์, กีดกัน 
62 depute v. C.W. แตงต้ังใหทํางานแทน, มอบหมาย, กําหนดให, เปนตัวแทน 
63 deputy n. C.W. ผูแทน, ตัวแทน, รอง 
64 derive v. C.W. ไดมาจาก, กําเนิดมาจาก, มาจาก 
65 descent n. C.W. การตกลงมา, การสืบเช้ือสาย 
66 describe v. C.W. บอกพรรณนา 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

67 description n. C.W. คําอธิบาย 
68 desert v. C.W. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, หนีทัพ 
69 deserve v. C.W. เหมาะสมกับ , สมควรไดรับ 
70 desirable adj. C.W. มีคา, ปรารถนา, เปนที่พ่ึง 
71 desire n. C.W. ปรารถนา, ตองการ 
72 desolate adj. C.W. ที่รกราง, แหงแลง 
73 despair n. C.W. สิ้นหวัง, หมดหวัง 
74 desperate adj. C.W. อันตราย, เขาตาจน, ลอแหลม 
75 desperation n. C.W. ความสิ้นหวัง 
76 despite prep. F.W. ถึงอยางไรก็ตาม, โดยไมคํานึงถึง 
77 destination n. C.W. จุดมุงหมาย 
78 destroy v. C.W. ทําลาย, ผลาญ 
79 destruction n. C.W. การทําลาย, ภาวะที่ถูกทําลาย, สาเหตุของการทําลาย, วิธีการ

ทําลาย 
80 detective n. C.W. นักสืบ 
81 detention n. C.W. การกักขัง, การคุมตัว, การกักกัน 
82 detergent n. C.W. ผงซักฟอก, สิ่งชําระลาง (เชนสบู) 
83 determination n. C.W. ความมุงมั่น, ความต้ังใจ 
84 determine v. C.W. กําหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ต้ังใจ, ยุติ 
85 determinism n. C.W. ลัทธิพรหมลิขิต,  ลัทธิที่เช่ือเรื่องโชคชะตา 
86 develop v. C.W. พัฒนา 
87 development n. C.W. การพัฒนา 
88 devolution n. C.W. การถายโอนอํานาจ 
89 devote v. C.W. อุทิศตน, ทุมเท, จงรักภักดี 
90 diagonal adj. C.W. เก่ียวกับเสนทแยงมุม, เก่ียวกับเสนขวาง, ที่ขวาง 
91 diagonally adv. C.W. เปนแนวทแยงมุม 
92 diagram n. C.W. ภาพวาด, แบบหรือแผนผังที่ใชในการอภิปราย 
93 dial n. C.W. นาฬิกาแดด, ใบหนา, หนาปด(นาฬิกา,วิทยุ, โทรทัศน) 
94 dialect n. C.W. รูปแบบการใชภาษาเฉพาะถิ่น 
95 diamond n. C.W. เพชร, ไพขาวหลามตัด 
96 dictatorship n. C.W. การปกครองแบบเผด็จการ, อํานาจเผด็จการ 
97 die out v. C.W. หายไป, จากไป 
98 diesel n. C.W. พาหนะที่ใชเครื่องยนตดีเซล 
99 diet n. C.W. อาหาร, โภชนาการ 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
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ความหมาย 

100 dietary adj. C.W. เก่ียวกับโภชนาการ 
101 differentiate v. C.W. ทําใหแตกตาง, ทําใหเปล่ียนแปลง, บอกความแตกตาง 
102 dimension n. C.W. มิติ 
103 dimensional adj. C.W. ที่มีมิติ 
104 diminish v. C.W. ทําใหเล็กลง 
105 dimmer adj. C.W. มืดสลัว, ไมชัด 
106 dip v. C.W. จุม, แช, เอียง, ลด, ตัก 
107 diploma n. C.W. อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบอนุญาต 
108 directly adv. C.W. โดยตรง 
109 director n. C.W. ผูอํานวยการ 
110 dirigible adj. C.W. สามารถควบคุมบังคับได 
111 dirt n. C.W. สิ่งสกปรก, สิ่งไรคา 
112 disabled adj. C.W. พิการ, ไรความสามารถ 
113 disadvantage n. C.W. ภาวะที่เสียเปรียบ, ขอเสีย 
114 disappearance n. C.W. สูญหาย, การหายสาบสูญ 
115 disappointing adj. C.W. นาผิดหวัง, นาเสียดาย 
116 disapproval n. C.W. ความไมเห็นดวย 
117 disapprove v. C.W. ไมเห็นดวย 
118 disarm v. C.W. ปลดอาวุธ, ทําใหหายโกรธ, เอาชนะ, ลดกําลังทหาร 
119 disaster n. C.W. ความหายนะ, ภัยพิบัติ 
120 disastrous  adj. C.W. ความลมเหลว, เก่ียวกับความลมจม 
121 discard v. C.W. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง 
122 discipline v. C.W. ฝกฝน, ทําใหมีวินัย, ลงโทษ, แกไข 
123 discotheque n. C.W. สถานบันเทิง, งานเล้ียง 
124 discourse n. C.W. การสนทนา, การพูดหรือเขียนบรรยาย 
125 discover v. C.W. คนควา, คนหา, คนพบ 
126 discrepancy      n. C.W. ความแตกตาง, ความขัดแยง 
127 discrimination n. C.W. ความสามารถในการแยกแยะ, การเลือกปฏิบัติ, อคติ 
128 discuss v. C.W. ถกเถียง, อภิปราย 
129 discussion n. C.W. การอภิปราย, การโตแยงหาเหตุผล 
130 disease n. C.W. ปญหา,โรคภัยไขเจ็บ,โรค,ภัยสังคม 
131 disfigure v. C.W. ทําใหเสียโฉม, ทําใหผิดรูปผิดราง 
132 disguise v. C.W. ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซอนเรน 
133 disgusting adj. C.W. นารังเกียจ, นาขยะแขยง 



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 32 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 
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ความหมาย 

134 disorder n. C.W. ความไมเปนระเบียบ, ความสับสน 
135 disorient v. C.W. ทําใหสับสน, ทําใหหลง, ทําใหงง 
136 dispense v. C.W. ให, แจกจาย, ปรุงยา, จายยา 
137 disposable adj. C.W. ซึ่งใชแลวทิ้ง, ซึ่งใชสอยไดอยางอิสระ 
138 dispute v. C.W. โตแยง, อภิปราย 
139 dissatisfaction n. C.W. ความไมพอใจ 
140 dissension n. C.W. ความขัดแยง 
141 dissolve v. C.W. ทําใหละลาย, ทําลาย, เลือนหายไป, จางหายไป 
142 distance n. C.W. ระยะทาง, ระยะทางไกล, ชวงเวลา 
143 distinct adj. C.W. ที่แตกตาง, ที่เฉพาะตัว 
144 distinctive adv. C.W. มีลักษณะเดน, ที่เห็นไดชัดเจนวาแตกตาง 
145 distinctly adj. C.W. แตกตางชัดเจน, แยกกันชัดเจน 
146 distinguish v. C.W. แยกแยะความแตกตาง, ทําใหแตกตาง 
147 distract v. C.W. ทําใหไขวเขว, ทําใหวาวุน 
148 distraction n. C.W. สิ่งที่ทําใหไขวเขว, สิ่งรบกวน 
149 distress v. C.W. รบกวนจิตใจ, ทําใหวิตกกังวล 
150 disturb v. C.W. รบกวน, กวน, ทําใหไมสงบ, ทําใหยุง 
151 dive v. C.W. ดํานํ้า 
152 diverse adj. C.W. หลายชนิด, หลากหลาย 
153 divide v. C.W. แบงแยก, แบง 
154 divination n. C.W. การทํานายโชคชะตา 
155 division n. C.W. การแบง, การแบงแยก 
156 divorce n. C.W. การหยาราง 
157 dizziness n. C.W. การเวียนศีรษะ 
158 doctorate n. C.W. ปริญญาเอก 
159 doctrine n. C.W. ทฤษฎี, คําสอน, ลัทธิ, ความเช่ือ 
160 document n. C.W. เอกสาร, หลักฐาน 
161 documentary adj. C.W. ที่แสดงขอเท็จจริง, เก่ียวกับพยานหลักฐาน 
162 dodder v. C.W. เดินโซเซ 
163 dolphin n. C.W. ปลาโลมา 
164 domestic adj. C.W. เก่ียวกับครอบครัวหรือบาน, ภายในประเทศ 
165 dominance n. C.W. การปกครอง, การครอบงํา 
166 donation n. C.W. การบริจาค 
167 donkey n. C.W. ลา, คนโง, คนหัวรั้น 
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168 dormitory n. C.W. หอพักนักศึกษา, หองนอนรวม 
169 dosage n. C.W. การใหยา, จํานวนยาที่ให  
170 dotted adj. C.W. เปนจุดๆ, เปนแตม, เปนหยอมๆ 
171 doubt n. C.W. ความสงสัย, ความไมแนใจ 
172 doubtful adj. C.W. ความไมไวใจ 
173 dough n. C.W. แปงผสมนํ้า, ขนมเคก, เงิน(คําแสลง) 
174 down prep. F.W. ( เดิน ) ไปตาม, ทางใต, ตํ่าลง 
175 downside n. C.W. ดานลาง 
176 drag v. C.W. ลาก, ดึง, จูง, ควานหา 
177 drain v. C.W. ระบาย, ฟนทิ้ง, ทําใหสูญเสีย, ด่ืม, ดวด 
178 dramatic adj. C.W. เก่ียวกับละคร, ที่ต่ืนเตนเราใจ 
179 dramatically adv. C.W. เปนอยางละคร, อยางเตนต่ืน, อยางมาก 
180 drawback n. C.W. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพรอง 
181 drawing n. C.W. ศิลปะในการวาดภาพ, การวาดภาพ 
182 dream of v. C.W. ฝนถึง, คิดถึงเรื่อง, พิจารณา, นึกถึง 
183 dream up v. C.W. คิดแผนการ, คิดคน 
184 drill v. C.W. เจาะรู 
185 drive over to v. C.W. ขับไปบาน, ขับเขาไปท่ี 
186 driving license n. C.W. ใบขับขี่ 
187 drop off v. C.W. หลุด, ทิ้งไว, หลับ, แยลง 
188 drop out v. C.W. หลน, ตัดออกจาก 
189 drought n. C.W. ฤดูแลง, แหงแลงหรือขาดแคลนนํ้า 
190 drug n. C.W. ยารักษาโรค, ยาเสพติด 
191 drummer n. C.W. มือกลอง 
192 dry out v. C.W. ทําใหแหงผาก, หยุด  
193 duct n. C.W. ทอ, หลอด, ทางไหล, โพรง, คู 
194 due adj. C.W. เหมาะสม, พอควร, ตรง 
195 dull adj. C.W. โง, ซึมเศรา 
196 dumb adj. C.W. โง, ไมฉลาด 
197 durable adj. C.W. ทนทาน, ใชทน, ยั่งยืน 
198 duration n. C.W. ความทนทาน, ชวงระยะเวลา 
199 dust n. C.W. ฝุน, ผง , ธุลี 
200 dust off v. C.W. เอาฝุนออกจาก, ปดฝุนออกจาก, เตรียมที่จะใชอีกครั้ง 
201 duty n. C.W. หนาที่ 
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202 dwindle v. C.W. ทําใหลดลง, เสื่อมโทรม 
203 dynamic adj. C.W. พลวัต, ที่เก่ียวของกับแรงหรือผลของแรงที่ทําใหเกิดการ

เคล่ือนที่ 

 
5. หมวด  E 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 eardrum n. C.W. เยื่อแกวหู 
2 earlier adj. C.W. ในตอนตน 
3 earth n. C.W. โลก 
4 ease n. C.W. ความสะดวก, ความสบายใจ, ความไรกังวล 
5 Easter n. C.W. งานเฉลิมฉลองการฟนชีพของพระเยซู 
6 eastward adv. C.W. มุงไปทางทิศตะวันออก 
7 eclipse n. C.W. การเกิดบดบังแสง, การสูญเสียช่ือเสียง 
8 ecologist n. C.W. นักนิเวศวิทยา 
9 economic adj. C.W. เก่ียวกับเศรษฐศาสตร 

10 economist n. C.W. นักเศรษฐศาสตร 
11 economy n. C.W. วิถีทางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจ 
12 edge n. C.W. ขอบ, ขาง, ดานคม 
13 edible adj. C.W. ใชกินได 
14 edifice n. C.W. ตึกขนาดใหญ, สงางาม 
15 education n. C.W. การศึกษา 
16 educator n. C.W. ครู, อาจารย, ผูสอน 
17 effect n. C.W. ผล, อิทธิพล 
18 efficient adj. C.W. ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ  
19 eggplant n. C.W. มะเขือยาวสีมวง 
20 elaborate adj. C.W. ประณีต, ซับซอน, อยางละเอียด 
21 elderly adj. C.W. สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก 
22 election n. C.W. การเลือก, การเลือกต้ัง 
23 electrical adj. C.W. นาต่ืนเตนโดยใชกระแสไฟฟา, เก่ียวกับแมเหล็กไฟฟา 
24 electricity n. C.W. ไฟฟา, ไฟฟาสถิต, อารมณหรือความรูสึกที่ต่ืนเตน 
25 electromagnetic adj. C.W. เก่ียวกับภาวะแมเหล็กไฟฟา 
26 electronic adj. C.W. เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส 
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27 element n. C.W. ลักษณะที่สําคัญ, ปจจัย, ธาตุ 
28 elevated adj. C.W. สูงขึ้น, เล่ือนขึ้น, สูงสง 
29 eliminate v. C.W. ขจัด, กําจัด, คัดออก, ขับไล, ทําลาย 
30 elite n. C.W. ช้ันยอด, หัวกะทิ, สิ่งที่ไดเลือกสรรแลว, กลุมอิทธิพล 
31 else adv. C.W. อีก, อื่น 
32 elsewhere adv. C.W. ในที่อื่น ๆ 
33 embargo n. C.W. การหามเรือเขาออกเมืองทา 
34 embark v. C.W. ลงเรือ, เอาลงเรือ 
35 embarrass v. C.W. ทําใหขวยเขิน, กีดขวาง 
36 embassy n. C.W. สถานทูต 
37 embedded v. C.W. ฝง, ประทับ, ตรึง 
38 embrace v. C.W. กอด, รวมเขาดวยกัน 
39 emergence n. C.W. ปรากฏใหเห็น,โผลขึ้น, ออกมา 
40 emergency n. C.W. ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน  
41 emission n. C.W. ปลดปลอย, ตีพิมพออกมา 
42 emit v. C.W. เปลง, แผ, ขยาย, พน 
43 emotional adj. C.W. อารมณ, ความรูสึกรุนแรง 
44 emotionally adv. C.W. อยางมีอารมณ 
45 emphasis n. C.W. การเนนย้ํา, ความสําคัญ 
46 employee n. C.W. ลูกจาง, ผูถูกวาจาง 
47 empower v. C.W. มอบอํานาจ, อนุญาต 
48 empty adj. C.W. วางเปลา, ไมมีคนอยู, ไมมีอะไร, ไมมีความหมาย, ไรสาระ 
49 enable v. C.W. ทําใหมีความสามารถ, ใหอากาศ, มอบอํานาจ 
50 encase v. C.W. บรรจ,ุ เก็บใสหีบหอ, หุมหอดวย 
51 enchantment n. C.W. การหลงเสนห 
52 encounter v. C.W. เผชิญหนา, พบกัน, เจอกัน 
53 encourage v. C.W. ใหกําลังใจ, บํารุงนํ้าใจ 
54 encouragement n. C.W. การใหกําลังใจ, การกระตุน, การสนับสนุน 
55 encyclopedia n. C.W. สารานุกรม 
56 end up v. C.W. สิ้นสุดดวย, ลงทายดวย 
57 endear v. C.W. ทําใหเปนที่รักที่พอใจ 
58 endeavor v. C.W. พยายามบากบั่น 
59 endless adj. C.W. ซึ่งไมสิ้นสุด, ไมมีขอบเขต, ช่ัวกาลนาน 
60 endorse v. C.W. สลักหลัง ( เช็ค ), ลง ( นาม ), อนุมัติ 
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61 endow v.  C.W. บริจาค, มอบ, ให 
62 endure v. C.W. ยืนยัด, อดทน 
63 enemy n. C.W. ศัตรู 
64 energetic adj. C.W. มีกําลัง, ขะมักเขมน, ชอบทํางาน 
65 energy n. C.W. แหลงพลังงาน, กําลัง, พลัง 
66 enforce v. C.W. บังคับใช, ทําใหมีพลัง, ทําใหนาเช่ือถือ 
67 enforcement n. C.W. การบังคับ, การบังคับดวยกําลัง, การดําเนินการ, สิ่งที่ถูกบังคับ 
68 engaged adj. C.W. หมั้น, สายไมวาง, ธุระยุง, งานยุง 
69 engagement n. C.W. การพัวพันอยูกับ, การหมั้น 
70 engine n. C.W. เครื่องจักร, เครื่องกล 
71 enjoyable adj. C.W. นายินดี, นาพอใจ, ทําใหสนุกสนาน 
72 enormous adj. C.W. ใหญมาก, มหึมา, มากมาย, มโหฬาร 
73 enquiry v. C.W. สอบถาม, สืบสวน 
74 enrollment  n. C.W. บันทึกรายช่ือ, ลงทะเบียน 
75 ensure v. C.W. รับรอง, ปกปอง, ทําใหแนใจ 
76 enterprise n. C.W. องคกรธุรกิจ, บริษัท 
77 entertainment n. C.W. การเสนอความบันเทิง 
78 enthrall v. C.W. ทําใหหลงเสนห, ทําใหเปนทาส, ขังไว 
79 enthusiast n. C.W. ผูมีความกระตือรือรน 
80 enthusiastic adj. C.W. กระตือรือรน, แสดงความสนใจ 
81 enthusiastically adv. C.W. อยางกระตือรือรน, อยางสนใจ 
82 entire adj. C.W. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, อยางแทจริง 
83 entirely adv. C.W. ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง 
84 entrée n. C.W. การเขา, ทางเขา, สิทธิในการเขา 
85 entry n. C.W. การเขา, ทางเขา, คําศัพท 
86 environment n. C.W. สิ่งแวดลอม, ภาวะสิ่งแวดลอม, การโอบลอม 
87 envy n. C.W. ความอิจฉา,ความริษยา 
88 epidemic n. C.W. โรคระบาด, การแพรหลาย 
89 epigram n. C.W. คําคม, มุกตลก, สุภาษิต, สํานวน 
90 epiphyte n.  C.W.  พืชที่อาศัยตนไมอื่นเปนที่อาศัย 
91 equate v. C.W. ทําใหเทาเทียมกัน 
92 equipment n. C.W. อุปกรณ, เครื่องมือ, การจัดใหมี, เครื่องประกอบ 
93 equivalent adj. C.W. เทากับ, ซึ่งมีคาเทากัน 
94 era n. C.W. ยุค, สมัย 
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95 eradication n. C.W. การทําลาย, การถอนรากถอนโคน 
96 erosion n. C.W. การกัดกรอน, การเซาะ, การชะ 
97 errand n. C.W. การเดินทางไปสงจดหมายหือทําธุระ 
98 error n. C.W. ความผิดพลาด, การทําความผิด 
99 erupt v. C.W. ระเบิดแตกออก, ปะทุ, พุงออกมา  
100 eruption n. C.W. การระเบิด, การปะทุ, การไหลทะลัก 
101 escalator n. C.W. บันไดเล่ือน 
102 escape v. C.W. หลบหนี, หลบเล่ียง 
103 especially adv. C.W. อยางพิเศษ, เฉพาะตัว 
104 essay n. C.W. เรียงความรอยแกว, ขอเขียนสั้น, ปกิณกะ 
105 essence n. C.W. แกน, สาระ, สวนสําคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา 
106 essential adj. C.W. จําเปน, ซึ่งขาดเสียไมได 
107 essentially adv. C.W. จําเปน, เปนพ้ืนฐาน 
108 establish v. C.W. กอต้ัง, สราง, ติดต้ัง, พิสูจน 
109 estate n. C.W. ที่ดิน, ทรัพยสิน, ฐานันดร 
110 estimate v. C.W. ประมาณ, ประเมิน, กะ, ตีราคา 
111 ethics n. C.W. หลักคุณธรรม, จริยธรรม 
112 ethnic adj. C.W. เก่ียวกับชาติพันธุ, เก่ียวกับเช้ือชาติ 
113 etiquette n. C.W. สมบัติผูดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ 
114 etymologist n. C.W. นักนิรุกติศาสตร 
115 etymology n. C.W. การศึกษาเก่ียวกับตนกําเนิดและความหมายของคํา 
116 euphemism n. C.W. การเลือกใชคําหรือวลีที่มีความสละสลวย 
117 euthanasia n.  C.W. การฆาหรือทําใหตายอยางสงบ 
118 evaluate v. C.W. ประมาณคา, ประเมินคา 
119 evaluation n. C.W. การประเมินคา, การหาคา, การตีราคา 
120 evaporate v. C.W. ( ทําให ) ระเหยเปนไอ, หายไป, จางหายไป 
121 even so adv. C.W. ถึงกระน้ัน 
122 even though conj. F.W. ถึงแมวา, ทั้งๆ ที่, แมวา 
123 event n. C.W. เหตุการณ, กรณี 
124 eventually adv. C.W. ในที่สุด, ลงทาย, ในบั้นปลาย 
125 evidence n. C.W. หลักฐาน, ความชัดแจง 
126 evident adj. C.W. ชัดเจน, เขาใจงาย 
127 evil n. C.W. ช่ัวราย, ความช่ัว 
128 evolve v. C.W. พัฒนา, คอยๆปรากฏขึ้น 
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129 exactly adv. C.W. อยางแนนอน 
130 examination n. C.W. การตรวจสอบ 
131 examine v. C.W. วิเคราะห, ทดสอบ, ตรวจสอบ 
132 exceed v. C.W. ละเมิด, ลวงลํ้า 
133 except prep. F.W. ยกเวน, ไมรวมเขากับ 
134 exception n. C.W. การยกเวน, ขอยกเวน, กรณีพิเศษ 
135 excerpt n. C.W. ขอความท่ีตัดตอนมา, สวนที่ตัดตอนมา 
136 excessive adj. C.W. มีปริมาณมากเกินความตองการ 
137 exchange v. C.W. แลกเปล่ียน 
138 excitement n. C.W. การกระตุน, ตัวกระตุน 
139 exclaim v. C.W. รองอุทาน, รองตะโกน, เปลงเสียงรอง 
140 exclude v. C.W. กันออกไป, ไลออก 
141 exclusive adj. C.W. เฉพาะคนที่เลือกมาเปนพิเศษ, จํากัดเฉพาะคนบางกลุม 
142 excrement n. C.W. อุจจาระ, ขับถาย 
143 excursion n. C.W. การเดินทางระยะสั้น ๆเพ่ือพักผอน 
144 executive n. C.W. ฝายบริหาร 
145 exemplification n. C.W. ตัวอยาง, สําเนา 
146 exhale v. C.W. หายใจออก, เปา, พน, สงกล่ิน 
147 exhausted adj. C.W. เหน็ดเหน่ือย, หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, ออนแรง, ออนลา 
148 exhaustion n. C.W. สิ่งที่ถูกปลอยออกมา 
149 exist v. C.W. มีชีวิต, รอดชีวิต, มีอยู 
150 existence n. C.W. การดํารงอยู, การมีอยู, ความเปนอยู, สิ่งที่มีอยูจริง 
151 existentialism n. C.W. การมีชีวิต, ทฤษฎีแหงปรัชญาที่วาทุกคนมีอิสระและ

รับผิดชอบในการกระทําของเขา 
152 exodus  n. C.W. การอพยพผูคน 
153 exotic adj. C.W. มาจากประเทศอ่ืน, ไมใชของพื้นเมือง 
154 expand v. C.W. ขยายแผ, เพ่ิม, คล่ีออก, ยืดออก 
156 expectation n. C.W. การคาดการณ, การคาดหวัง 
157 expedition n. C.W. การเดินทาง 
158 expel v. C.W. ไลออก, ขับไล 
159 expenditure n. C.W. คาใชจาย, การใชเงิน 
160 experience n. C.W. ประสบการณ, เรียนรู 
161 experiment n. C.W. (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร) การทดลองเพ่ือการศึกษา 
162 expert adj. C.W. เช่ียวชาญ, ชํานาญ 
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Class 

ความหมาย 

163 explain v. C.W. อธิบายใหเขาใจ, ใหเหตุผล 
164 explanation n. C.W. การอธิบาย, การช้ีแจง, ความหมาย, คําช้ีแจง 
165 explanatory adj. C.W. ซึ่งเปนการอธิบาย 
166 explicit adj. C.W. ชัดเจน, เปดเผย 
167 explode v. C.W. ระเบิดอยางรุนแรง, สงเสียงดัง 
168 exploit v. C.W. ใชหาประโยชน, ใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 
169 explore v. C.W. สํารวจ, ตรวจสอบ, คนหา, วินิจฉัยโรค 
170 explosion n. C.W. การระเบิดอยางรุนแรง 
171 explosive adj. C.W. ที่ระเบิดได , ที่มีทีทาจะระเบิด 
172 export v. C.W. คาดหมาย, คาดวา, หวังวา 
173 expose v. C.W. เปดเผย 
174 exposition n. C.W. การอธิบาย, การบรรยาย , งานนิทรรศการ 
175 expression n. C.W. การแสดงออก, ลักษณะทาทาง 
176 expressionism n. C.W. ศิลปะแนวหน่ึงที่แสดงอารมณ 
177 extend  v. C.W. ยืดออก, แผออก, ขยายเวลา 
178 extensive adj. C.W. กวาง, ครอบคลุม, ถวนทั่ว, แพรหลาย 
179 exterior n. C.W. ภายนอก, ช้ันนอก, ขางนอก 
180 extinction n. C.W. สูญพันธุ 
181 extract v. C.W. ถอน, สกัด, บีบ, คั้น 
182 extracurricular adj. C.W. นอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหนาที่ 
183 extradition n. C.W. การสงผูตองหาไปรับคําพิพากษาในประเทศอื่น, การสงผูราย

ขามแดน 
184 extraordinarily adv. C.W. ประหลาด, อยางพิเศษ 
185 extraordinary adj. C.W. พิเศษ, ผิดธรรมดา 
186 extraterrestrial adj. C.W. ขางนอก, นอกบรรยากาศโลก, ที่มาจากขางนอก 
187 extravagance n. C.W. ความฟุมเฟอย, ความสุรุยสุราย 

188 extravagant adj. C.W. ฟุมเฟอย, สุรุยสุราย, ความสิ้นเปลือง, มากเกินควร 
189 extremely adv. C.W. วิธีรุนแรง 
190 extrovert n. C.W. ผูที่ชอบเขาสังคม, ผูที่สนใจสิ่งที่อยูรอบตัว 
191 exude v. C.W. แสดงใหเห็น, ไหลซึมออกมา 
192 eyesight n. C.W. สายตา, ความสามารถในการมองเห็น 
193 eyesore n. C.W. สิ่งบาดตา, สิ่งที่อุจาดตา 
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6. หมวด  F 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 fabric n. C.W. ผา, โครงสราง, องคประกอบ 
2 facilitate v. C.W. ทําใหงายขึ้น, ทําใหสะดวก 
3 facilitator n. C.W. ผูอํานวยความสะดวก 
4 facility n. C.W. ความชํานาญ, ความงาย, ความสามารถ 
5 facsimile n. C.W. สําเนาเอกสาร 
6 fact n. C.W. ความจริง, ขอเท็จจริง 
7 factor n. C.W. ปจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผูแทนบริษัท 
8 factory n. C.W. โรงงาน 
9 fade v. C.W. เลือน, เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, รวงโรย 

10 failure n. C.W. ความลมเหลว, ภาวะขาดแคลน 
11 faint adj. C.W. เลือนๆ, ออนกําลัง, เปนลม, หนามืด 
12 fairground n. C.W. บริเวณงานแสดงนิทรรศการ 
13 faith n. C.W. ศรัทธา, ความศรัทธา, ความเล่ือมใส 
14 faithfully adv. C.W. อยางซื่อสัตย, อยางเช่ือถือได 
15 fall v. C.W. ตก, หลน, รวง, ตรงกับ 
16 fallible adj. C.W. ซึ่งทําผิดๆไดหรือหลอกได 
17 familiar adj. C.W. คุนเคย, คุน, ชิน, เคย 
18 famine n. C.W. การขาดแคลนอาหาร 
19 fancy n. C.W. จินตนาการ, ความนึกฝน, เพลงเพอฝน 
20 fancy dress n. C.W. ชุดแฟนซีที่ใชในงานสโมสรสนันิบาต 
21 fantastic adj. C.W. ประหลาด, นาอัศจรรย 
22 fantasy n. C.W. การจินตนาการ, การนึกฝน 
23 farmhand n. C.W. ผูรับจางทํางานในไร 
24 farmyard n. C.W. บริเวณฟารม 
25 fascinate v. C.W. ทําใหเกิดความสนใจ 
26 fascinating adj. C.W. มีเสนห 
27 fashionable adj. C.W. ทันสมัย 
28 fate n. C.W. โชคชะตา, ชะตา, พรหมลิขิต 
29 father-in-law n. C.W. พอตา 
30 fathom n. C.W. หนอยวัดระดับความลึกของนํ้ามีคาหนวยละ 6 ฟุต 
31 fatigue n. C.W. ความเหน่ือย, ความเพลีย, งานที่ใชแรง, งานกรรมกร 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

32 faucet n. C.W. ทางเช่ือมระหวางปากกับคอหอย, เครื่องมือที่ก้ันนํ้าไมให
ไหลออกจากทอ 

33 fault n. C.W. ความผิดพลาด, ขอบกพรอง 
34 favor n. C.W. ความกรุณา, การสนับสนุน 
35 fearful adj. C.W. นากลัว 
36 feasible adj. C.W. ซึ่งทําได, เหมาะสม, เปนไปได 
37 feather n. C.W. ขนนก 
38 feat n. C.W. ความสําเร็จ, การกระทําที่กลาหาญ 
39 feature n. C.W. หนาตา, โฉมหนา, ลักษณะเฉพาะ, แบบ, สารคดีพิเศษ 
40 feed up with v. C.W. เหน่ือยหนาย, ระอา 
41 federal n. C.W. สหพันธรัฐ, สหรัฐ, สหภาพ 
42 feed v. C.W. กิน,ใหอาหาร, ปอนอาหาร, ใสปุย 
43 fellowship n. C.W. สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความเล่ือมใส 
44 femur n. C.W. กระดูกขาทอนบน 
45 fence n. C.W. รั้ว, กําแพง, ที่ก้ัน, สิ่งกีดขวาง 
46 fertility n. C.W. มีดินดี, อุดมสมบูรณ, มีความคิดเฟอง 
47 fertilizer n. C.W. ปุย 
48 festival n. C.W. วันเฉลิมฉลอง 
49 feudal adj. C.W. เก่ียวกับระบบศักดินา 
50 fiber n. C.W. เสนใย 
51 fiction  adj. C.W. นวนิยายที่แตงขึ้น, นิทาน, เรื่องโกหก 
52 fictional adj. C.W. เรื่องที่แตงขึ้นเกิดจากจินตนาการ 
53 field n. C.W. ทุงนา, สนาม 
54 fight with v. C.W. ตอสูกับ, รวมกับ 
55 figurative adj. C.W. ซึ่งใชอุปมาอุปไมย 
56 figuratively adv. C.W. ซึ่งเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ 
57 figure n. C.W. ตัวเลข, รูปราง 
58 figure out v. C.W. คํานวณ, คิดคํานวณ, ไมรูสาเหตุ 
59 fill in v. C.W. กรอก, เขียนลงใน 
60 fill up v. C.W. ทําใหเต็มไปดวย, เติมใหเต็ม 
61 filter n. C.W. ที่กรอง, สารท่ีใชกรอง, กนกรอง 
62 filthy adj. C.W. หยาบคาย, ลามก, เลวทราม 
63 fin n. C.W. ครีบปลา 
64 final adj. C.W. สุดทาย, ในที่สุด 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

65 finale n. C.W. ฉากสุดทายในละคร 
66 finance n. C.W. การเงินการคลัง 
67 financial adj. C.W. เก่ียวกับการเงิน, การคลัง, การทุน 
68 financially adv. C.W. เก่ียวกับการเงิน, การคลัง กองทุนหรือนักการเงิน 
69 find at  v. C.W.  มองที่, มองเขาไป 
70 find out v. C.W. คนพบ, หาความจริง 

71 fingernail n. C.W. เล็บมือ 
72 fingerprint n. C.W. ลายพิมพน้ิวมือ, เครื่องหมายเฉพาะตัวบุคคล 
73 fire v. C.W. ยิง, จุดไฟ 
74 fire fighter n. C.W. พนักงานดับเพลิง 
75 firework n. C.W. ดอกไมไฟ 
76 fisherman n. C.W. ชาวประมง, คนจับปลา 
77 fist n. C.W. หมัด, กําปน, เครื่องหมายน้ิวหรือมือเพ่ือเรียกความสนใจ 
78 flake n. C.W. ช้ินเล็กๆ, กอนเล็กๆ, ช้ิน 
79 flame n. C.W. เปลวไฟ, เปลวเพลิง 
80 flamingo n. C.W. นกกระเรียน 
81 flap v. C.W. กระพือ, ตีปก 
82 flash v. C.W. เปนแสงวาบขึ้นมา, ปรากฏขึ้นอยางกะทันหัน 
83 flat n. C.W. หองชุดบนอาคารหรือที่พักอาศัย 
84 flatter v. C.W. ยกยอ, ประจบ, สอพลอ 
85 flavor n. C.W. รสชาติ 
86 flee v. C.W. หนี, หนีออกจาก 
87 flexible adj. C.W. งอไดงาย, แกได, ด้ินได, ยืนหยุน 
88 flight n. C.W. ลักษณะการบิน, การบิน 
89 flight attendant n. C.W. พนักงานเสิรฟที่บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน

และดูแลความสะดวกและความปลอดภัย 
90 fling v. C.W. ขวาง, โถม, โผ, ถลา 
91 flirt v. C.W. จีบเลนๆ, เก้ียว, รักเลนๆ 
92 float v. C.W. ทําใหลอย, ทวม, ขายหุน 
93 flock v. C.W. รวมกลุม, จับกลุม 
94 flood n. C.W. นํ้าทวม 
95 flow v. C.W. ไหล 
96 flowing adj. C.W. ที่ไหลลน, ที่เออลน, ที่ตอเน่ือง 
97 flown adj. C.W. ซ้ํา, มีมากเกิน 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 
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98 flu n. C.W. ไขหวัดใหญ 
99 fluctuation n. C.W. การผันแปร, การขึ้นๆลงๆ, การแกวงไปมา  
100 fluency n. C.W. การพูดหรือการเขียนอยางคลองแคลว 
101 fluently adv. C.W. ราบรื่น, คลองแคลว, สละสลวย 
102 fly to v. C.W. บินไปยัง (สถานที่) 
103 flying adj. C.W. ซึ่งบิน, เก่ียวกับการบิน 
104 foil n. C.W. แผนโลหะบาง 
105 folk n. C.W. ชาวบาน, ประชาชน 
106 foot n. C.W. ตีน, ( เขา ), เทา 
107 footage n. C.W. ความยาวของเทา 
108 footpath n. C.W. ทางเทา 
109 forbidden adj. C.W. ที่ไมไดรับอนุญาต, ตองหาม 
110 force v. C.W. บังคับ, ผลักดัน 
111 forcibly adv. C.W. อยางที่เก่ียวของกับการใชแรงหรือกําลัง 
112 foreground n. C.W. ทัศนียภาพที่อยูใกลที่สุด, ตําแหนงที่โดดเดน 
113 forehand adj. C.W. เก่ียวกับหนามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน), ซึง่อยู

ขางหนา 
114 foreigner n. C.W. ชาวตางชาติ 
115 forest n. C.W. ปา 
116 forestall v. C.W. ปองกันขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทํากอน, ดักหนา 
117 forestry n. C.W. การปาไม 
118 forgery n. C.W. การปลอมแปลง, สิ่งที่ปลอมแปลง 
119 forget  v. C.W. ลืม, จําไมได 
120 forgetful adj. C.W. ชอบลืม, สะเพรา, ไมสนใจ, ไมระมัดระวัง 
121 forgive v. C.W. ยกโทษ, ใหอภัย 
122 formation n. C.W. การสราง, สิ่งที่สรางขึ้น 
123 formerly adj. C.W. สมัยกอน, แตกอน 
124 fortify v. C.W. ทําใหแข็งแรง, ปองกัน 
125 fortunately adv. C.W. โชคดี, เคราะหดี 
126 fortune n. C.W. โชค, โชคชะตา 
127 forward adv. C.W. ไปขางหนา, ขางหนา 
128 found v. C.W. กอต้ัง, สราง 
129 foundation n. C.W. รากฐาน, พ้ืนฐาน, แปงรองพ้ืนกอนแตงหนา, การกอต้ัง 
130 fraction n. C.W. เศษสวน, สวนนอย 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
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ความหมาย 

131 frail adj. C.W. ออนแอ, บอบบาง, แตกงาย 
132 frantically adv. C.W. บา, เสียสติ, คล่ัง 
133 fraud n. C.W. การโกง, คนหลอกลวง 
134 freak n. C.W. คนหรือสัตวประหลาด 
135 free v. C.W. ทําใหอิสระ, ปลด, เปล้ือง 
136 freezer n. C.W. สิ่งที่ทําใหเยือกแข็ง, ตูนํ้าแข็ง, คนทําไอศกรีม 
137 freezing adj. C.W. เยือกเย็น, เย็นจัด 
138 frenetic adj. C.W. การรวมการเคล่ือนไหวจํานวนมากหรือกิจกรรม 
139 frequent adj. C.W. บอย, ถ่ี, เปนนิสัย 
140 frequently adv. C.W. บอย, หลายครั้ง, ถ่ี 
141 freshmen n. C.W. นิสิตใหม, นักศึกษาปที่ 1, มือใหม 
142 fridge n. C.W. ตูเย็น 
143 friendly adj. C.W. เปนมิตร, กรุณา 
144 frightened adj. C.W. หวาดกลัว, ตกใจ, เขยาขวัญ 
145 fringe n. C.W. ฝอย, ตะเข็บ, รวง, พู 
146 frivolity n. C.W. ความวิตกกังวล, ความเหลาะแหละ 
147 frivolous adj. C.W. ไมจริงจัง, เลน, เหลาะแหละ 
148 frolic v. C.W. การหยอกเยา, ความสนุกสนาน 
149 from time to time adv. C.W. บางครั้ง, เปนครั้งคราว 
150 frozen adj. C.W. หนาวมาก, ปกคลุมดวยนํ้าแข็ง 
151 frugally adv. C.W. อยางประหยัด, มีคาเล็กนอย 
152 frustrate v. C.W. กลายเปนไมไดผล, กลายเปนไมสมหวัง 
153 frustration n. C.W. ความขัดของ, การขัดขวาง, ความขัดแยง 
154 fry v. C.W. ทอด 
155 fudge n. C.W. ความไรสาระ, ความโง 
156 fuel n. C.W. เช้ือเพลิง 
157 fulfill v. C.W. ทําใหสมหวัง, ทําใหสําเร็จ, สมประสงค 
158 fume n. C.W. ความโกรธ, ชุนเชียว 
159 fun n. C.W. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน 
160 function n. C.W. หนาที่, ภารกิจ 
161 fundamental adj. C.W. เปนจุดเริ่ม 
162 fundraising n. C.W. การระดมทุน, การหาทุน 
163 funeral n. C.W. พิธีฝงศพ 
164 furious adj. C.W. เต็มไปดวยความโกรธ, อารมณรุนแรง,  
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บาระห่ํา 
165 furry adj. C.W. ที่เก่ียวกับขนสัตว, ที่มีขนสัตว 
166 further adj. C.W. ไกลออกไป, ตอไป, นานตอไป 
167 furthermore adv. C.W. นอกจากน้ัน, ยิ่งกวาน้ัน 
168 fuselage n. C.W. ก่ึงกลางลําตัวเครื่องบิน 
169 fuss n. C.W. ความจูจี้, การบน 
170 fussy adj. C.W. จูจี้, เต็มไปดวยรายละเอียด 

 
7. หมวด  G 

 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 gadget n. C.W. เครื่องมือ,อุปกรณ 
2 gain v. C.W. มาถึง,ไดมา, เขาครอบครอง 
3 gallery n. C.W. หองแสดงภาพ, หองแสดงงานศิลปะ, ที่น่ัง 
4 gallon n. C.W. หนวยวัดปริมาตรของเหลวในระบบอเมริกาเทากับ 3.755 ลิตร 
5 gallop v. C.W. หอ,  ควบ, ว่ิงเต็มเหยียด 
6 gamble v. C.W. เลนพนัน, พนัน 
7 gambol v. C.W. กระโดดโลดเตน, ซน 
8 gamely adj. C.W. อยางกลาหาญ, อยางกลาไดกลาเสีย 
9 gantry n. C.W. โครงสําหรับต้ังสิ่งของ 

10 garage n. C.W. โรงรถ, อูซอมรถ 
11 garment n. C.W. เสื้อผาอาภรณ 
12 gas n. C.W. กาซ 
13 gather v. C.W. ชุมนุม, รวมกลุม 
14 gathering n. C.W. การรวบรวม, การรวมกัน, การเก็บรวม, การรวมกลุม, กลุมคน 
15 gaudy adj. C.W. ฉูดฉาด, ไมมี, รสนิยม, ขี้โอ 
16 gaze v. C.W. เพง, เพงมอง, จองมอง 
17 gear n. C.W. เฟอง, เกียรรถยนต 
18 Gemini n. C.W. ราศีเมถุน 
19 gene n. C.W. สารพันธุกรรมที่อยูบนโครโมโซมประกอบดวยสาร DNA 
20 generalization n. C.W. เปล่ียนใหเปนรูปแบบทั่ว ๆ ไป 
21 generalize v. C.W. ทําใหใชไดทั่วไป 
22 generally adv. C.W. โดยปกติ, สวนใหญ, อยางกวาง ๆ 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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ความหมาย 

23 generate v. C.W. ใหเกิด, ผลิต, ใหกําเนิด, แพร 
24 generation n. C.W. การกอใหเกิด, ยุค, สมัย 
25 generous adj. C.W. ใจกวาง, มีนํ้าใจ, ใจดี, มากมาย, ไมเห็นแกตัว 
26 genetics adj. C.W. วิชาพันธุศาสตร 
27 genius n. C.W. ความเปนอัจฉริยะ, คนที่ฉลาดกวาปกติ 
28 genres n. C.W. ชนิด, ประเภท, จําพวก 
29 gently adv. C.W. อยางสุภาพ, อยางนุมนวล 
30 geography n. C.W. ภูมิศาสตร 
31 germ n. C.W. เช่ือโรค, จุลินทรีย, การเริ่มตน, จดุเริ่มตน 
32 get  along  with v. C.W. ดําเนิน, เขากันได 
33 get  around v. C.W. หลบหลีก 
34 get  off v. C.W. ออกจาก 
35 get  out  of v. C.W. ออกหรือหนี 
36 get away from v. C.W. หลุดพนจาก 
37 get away with v. C.W. ออกใบกํากับ, ทําสําเร็จ,มีความคิด(ความเช่ือ) 
38 get home v. C.W. มาถึงบาน, ชนะ 
39 get on v. C.W. ขึ้น, กาวหนา 
40 get on with v. C.W. ดําเนินตอไปกับ, กาวหนา, เปนมิตรกับ, ทํา, ไมเช่ือหรอก 
41 get through v. C.W. ไปถึง, ผาน 
42 get up  v. C.W. ยืนขึ้น, ลุกขึ้น, ลุกขึ้นจากเตียง 
43 gigantic adj. C.W. ใหญโตหรือกวางขวางมาก 
44 giggle v. C.W. หัวเราะคิกคัก, ขําขัน 
45 gimmick n. C.W. กลไก, กลลับ 
46 gingerly adv. C.W. อยางระมัดระวัง 
47 give away n. C.W. การทรยศ, การเปดเผย, ของแจก, เผยความลับ  
48 give back v.  C.W. คืน, ใหคืน 
49 give in v. C.W. ยอมแพ, หยุดสู, หยุดเถียง 
50 give off v. C.W. ปลอยออกไป 
51 give out v. C.W. สิ้นสุด, หมด, เหน็ดเหน่ือย 
52 give up v. C.W. ยกเลิก, หยุดทํา, ละทิ้ง, ยอมยกให, ไมคอย, ไมไววางใจ 
53 glacier n. C.W. ธารนํ้าแข็ง 
54 glamorous adj. C.W. (ดาราภาพยนตร) สะดุดตา, ดึงดูดใจ 
55 glance v. C.W. ชําเลือง, ชายตามอง, แอบมอง 
56 gland n. C.W. ตอม 
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57 glimmer n. C.W. แสงริบหรี่, ความรางเลือน 
58 glimpse v. C.W. มองแวบหน่ึง 
59 glitter n. C.W. แสงแวววับ, สองแสงแวววับ 
60 globalization n. C.W. ทําใหมีขอบเขตหรือการใชประโยชนอยางกวางขวาง, โลกา

ภิวัตน 
61 globular adj. C.W. เปนรูปทรงกลม, ทั่วโลก 
62 gloomy adj. C.W. มืดมัว 
63 glorious adj. C.W. รุงโรจน, ทรงเกียรติ, ปล้ืมปติยินดี 
64 glossary n. C.W. ภาคคําอธิบายความหมายของคําศัพท 
65 glum adj. C.W. หมนหมอง, หดหู, เศราสรอย 
66 go ahead  v. C.W. เดินตอไป, ดําเนินตอไป, ทําใหดีขึ้น 
67 go back v.  C.W. กลับไป, ยอนกลับ, หวนคิดถึง 
68 go off v. C.W. รีบออกไป, ออกจาก, หยุด, ดับ 
69 go on v. C.W. เกิดขึ้น, ดําเนินตอไป 
70 go over v. C.W. ตรวจสอบ 
71 go through v. C.W. เดินตรงไปตลอด 
72 go under v. C.W. ตก, โนมลง 
73 gondola n. C.W. เรือแจวโดยสารลํายาวแบบที่ใชในคลองเวนิซ 
74 goods n. C.W. สินคา 
75 goofy adj. C.W. สิ่งที่โง, ผิดพลาด 
76 gorgeous adj. C.W. โออา, หรูหรา, วิเศษ 
77 gorilla n. C.W. ลิงกอริลลา 
78 gospel n. C.W. คําสอนของพระเยซูคริสต 
79 gossip  n. C.W. การซุบซิบนินทา 
80 government n. C.W. รัฐบาล 
81 governor n. C.W. ผูปกครอง 
82 grab v. C.W. ฉวยควา, แยง, โฉบ, จับ 
83 graceful adj. C.W. ตกแตงใหสวยงาม, สุภาพ, สงา 
84 gracefully adv. C.W. อยางสวยงาม, อยางงดงาม, อยางน่ิมนวล 
85 grade n. C.W. ระดับ, ขั้น, ช้ัน 
86 gradually adv. C.W. ที่คอยๆเกิดขึ้น, คอยๆลาดขึ้น 
87 graduate v. C.W. สําเร็จการศึกษา 
88 grant v. C.W. อนุญาต, ยอมให, ยอมรับ, เห็นดวยกับ 
89 grapefruit n. C.W. ผลไมจําพวกสม 
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90 graphic adj. C.W. เก่ียวกับการเขียนหรือการวาด 
91 grasp v. C.W. ยึดจับ, กําแนน, ควา, เขาใจ, รูซึ้ง 
92 grasshopper n. C.W. ต๊ักแตน 
93 grate v. C.W. ใสตะแกรง, ขูด, ขีด, ทําใหรําคราญ 
94 grateful adj. C.W. กตัญู, ที่แสดงความขอบคุณ 
95 gravity n. C.W. แรงโนมถวง, ความถวง, ความรุนแรง 
96 graze v. C.W. ( สัตว ) กินหญา, ให ( สัตว ) กินหญา 
97 grease n. C.W. ไขมันสัตว, นํ้ามันหลอล่ืน 
98 greasy adj. C.W. เปอนนํ้ามัน, ล่ืน 
99 greedy adj. C.W. ละโมบ, ตะกละ 
100 greenery n. C.W. พืชผักที่มีสีเขียวสด, พฤกษชาติ 
101 grill v. C.W. ยาง 
102 grin v. C.W. ยิ้มยิงฟน, ดักสัตว 
103 grind  v. C.W. บด, ปน, โม, ฝน, ครูด, ลับ 
104 gripping adj. C.W. นาสนใจ 
105 grits n. C.W. ขาวที่ปอกเปลือกและบดอยางหยาบ, ขาวที่สีแลวแตยังไมได

โม 
106 grittiness n. C.W. ความกลาหาญอดทน 
107 grocery n. C.W. รานขายของชํา 
108 groove n. C.W. รอง, ราง, ทอ 
109 grossly adv. C.W. ทั้งหมด, แนนหนา 
110 grove n. C.W. สวนผลไม, ปาไมเล็ก ๆ 
111 grow up v.  C.W. โตขึ้น, เจริญขึ้น, พัฒนา  
112 growth n. C.W. การเจริญเติบโต 
113 grueling adj. C.W. เหน่ือยมาก, ทรหด, ถึงพริกถึงขิง 
114 gruff adj. C.W. แหบหาว, สะบัดสะบิ้ง 
115 grumpy adj. C.W. อารมณไมดี 
116 guarantee n. C.W. เครื่องประกัน, หลักประกัน 
117 guidance n. C.W. การแนะแนว, สิ่งนําทาง 
118 guide v. C.W. แนะแนว, แนะนํา 
119 guitarist n. C.W. นักกีตาร 
120 gull n. C.W. นกนางนวล 
121 gullible adj. C.W. ซึ่งถูกหลอกหรือโกงได 
122 gulp v. C.W. ติดคอ, สําลัก, กินอยางมูมมาม 
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123 guru n. C.W. ผูนําที่ฉลาด, นักปราชญ 
124 gymnast n. C.W. นักกายบริหาร, นักกายกรรม 
125 gypsy n. C.W. กลุมคนที่อพยพจากอินเดียตอนเหนือไปยังยุโรป 

 
8. หมวด  H 

 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 habit n. C.W. นิสัย 

2 habitual adj. C.W. ที่เปนนิสัย, เคยตัว, เคยชิน 

3 hail v. C.W. ตอนรับทักทาย, เรียก, โหรองอวยชัยแก 

4 hairstylist n. C.W. ชางทําผม 

5 hallucinatory adj. C.W. อาการประสาทหลอน 

6 hallway n. C.W. ระเบียง, ประตูหองโถง 

7 hammer v. C.W. ตีหรือตอกดวยคอน, ตอกย้ํา, ทุบ 

8 hamper v. C.W. ทําใหชะงัก, หยุดยั้ง, ขัดขวาง, สอดแทรก, ตัด 

9 handheld n. C.W. การจับแนน 

10 handicraft n. C.W. การฝมือ, หัตถกรรม 

11 handle v. C.W. จัดการ, จับ, แตะตอง, ใช, ปฏิบัติตอ 

12 hang out v. C.W. ชะโงกออกไป, ยื่นออกไป, ใชเวลามาก 

13 hang up  v. C.W. แขวน, ทําใหยุง, ทําใหลาชา 

14 haphazard adj. C.W. ตามอําเภอใจ, ไมมีการวางแผน, ไมเปนระเบียบ 

15 harass v. C.W. รบกวน, รังควาน 

16 harbor n. C.W. ที่ล้ีภัย, ทาเรือ, ที่จอดเรือ 

17 hard adj. C.W. แข็ง, แนน, ยากลําบาก 

18 hare n. C.W. กระตายปาจําพวก Lepus 

19 harelip n. C.W. ปากแหวงหรือปากโหวแตกําเนิด 

20 harmful adj. C.W. ซึ่งเปนอันตราย 

21 harm v. C.W. ทําใหไดรับบาดเจ็บหรืออันตราย 

22 harmony n. C.W. การเขากันได 

23 harness n. C.W. เครื่องเทียบมา 

24 harpsichord n. C.W. เครื่องดนตรีประเภทคียบอรด มีลักษณะคลายเปยโน 

25 harvest n. C.W. การเก็บเก่ียวพืชผล 
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26 hatch v. C.W. ( ไข ) ออกเปนตัว, ฟก ( ไข ), กก ( ไข ) 

27 hatchery n. C.W. สถานที่ฝกไข 

28 hawk n. C.W. เหยี่ยว, คนโกง, นักหลอกลวง 

29 hazardous adj.  C.W. เต็มไปดวยอันตราย,  เสี่ยงอันตราย 

30 headlight n. C.W. ไฟหนาของยานพาหนะ 

31 headphone n. C.W. หูโทรศัพท 

32 healthy adj. C.W. มีสุขภาพดี, แข็งแรง 

33 heart rate n. C.W. อัตราการเตนของหัวใจ, ชีพจรเตน, สั่น 

34 heat n. C.W. ความรอน, ความดุเดือด 

35 heat up   v. C.W. ทําใหรอนขึ้น, อุนใหรอน 

36 heavy adj. C.W. หนัก, ใหญมาก 

37 hedge n. C.W. แนวไมเต้ียๆ, แนวพุมไม, ขอบแดน 

38 hold up v.  C.W. ยกขึ้น, ยก, พยุง 

39 helpful adj. C.W. ใหความชวยเหลือ 

40 hemp n. C.W. กัญชา, ปาน, ปอ 

41 hen n. C.W. แมไก 

42 herbivorous adj. C.W. ซึ่งกินพืชเปนอาหาร 

43 hereditary n. C.W. กรรมพันธุ, เปนกรรมพันธุ, ถายทอด 

44 hesitate v. C.W. ลังเลใจ, รีรอ 

45 hiccup n. C.W. อาการสะอึก 

46 hidden adj. C.W. แอบ, ซอน, ล้ีลับ 

47 hide v. C.W. ซอน, ปดบังไว 

48 hierarchy n. C.W. การปกครองของคณะสงฆ, ระบบสมณศักด์ิ 

49 hieroglyphics n. C.W. อักษรภาพที่อียิปตโบราณใช 

50 hiking n. C.W. การเดินทางไกลดวยเทา 

51 hilarious adj. C.W. ตลกขบขัน, เฮฮา 

52 hill n. C.W. เนินเขา  

53 hinge v. C.W. ติดดวยบานพับ, หมุนไปมาได 

54 hire v. C.W. เชา, จาง, วาจาง, ใหเชา, รับจาง 

55 historic adj. C.W. ที่มีช่ือในประวัติศาสตร, ที่สําคัญ, ในประวัติศาสตร 

56 hit on  v. C.W. โขก 

57 hitch v. C.W. ดึง ยก หรือกระชากขึ้น, ผูก, มัด, ติด 

58 hoax v. C.W. หลอกลวง, โกหก 
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59 hod n. C.W. บุงก๋ี 

60 hold for v.  C.W. เก็บไว, ดูแลให, สงวนไว 

61 hold on v. C.W. จับไว 

62 hole n. C.W. รู, โพรง 

63 hole up v. C.W. ซอนตัว, พักหลบซอน 

64 holiday n. C.W. วันหยุด 

65 hollow adj. C.W. เปนโพรง, เปนหลุม, กลวง, วาง, เวา  

66 homeless n. C.W. คนที่ไมมีบานอาศัย 

67 homesick adj. C.W. ซึ่งคิดถึงบาน 

68 homograph n. C.W. คําพองรูป 

69 honestly adv. C.W. อยางซื่อสัตย, อยางสุจริต, ดวยความจริงใจ 

70 honor n. C.W. ความเคารพ, เกียรติยศ 

71 honor roll n.  C.W. รายช่ือนักเรียนดีเดนในโรงเรียนหรือวิทยาลัย 

72 hook up v.  C.W. พวง, เก่ียว, ประกอบ 

73 hopelessness n. C.W. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, ความทอถอย 

74 horizontal adj. C.W. เปนแนวนอน, ขนานกับแนวพ้ืนดิน 

75 hormone n. C.W. ฮอรโมน 

76 horrible adj. C.W. นากลัว, ซึ่งไมเปนที่พอใจ 

77 horrify v. C.W. ทําใหกลัว, ทําใหหวาดกลัว, ทําใหสยองพองขน 

78 horror n. C.W. ความหวาดกลัว 

79 hospitable adj. C.W. มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัย, ชอบตอนรับแขก 

80 hospitality n. C.W. ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 

81 host n. C.W. เจาภาพ, เจาบาน 

82 household adj. C.W. เก่ียวกับครอบครัว, ประจําบาน 

83 housewarming n. C.W. งานขึ้นบานใหม 

84 housewife n. C.W. แมบาน 

85 however adv. C.W. อยางไรก็ตาม 

86 huge adj. C.W. ใหญมาก, ใหญโต, มหึมา 

87 hull v. C.W. เอาเปลือกออก 

88 humankind n. C.W. มนุษย, มนุษยชาติ 

89 humble adj. C.W. ถอมตัว, ออนนอม, ตํ่าตอย 

90 humiliate v. C.W. ขายหนาขายตา, ทําใหเสียเกียรติ 

91 humorous adj. C.W. ตลก, ขบขัน 
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92 hungrily adv. C.W. อยางตองการมาก, ที่หิวกระหาย, ที่ปรารถนา 

93 hunter n. C.W. ผูลา, พราน 

94 hurricane n. C.W. พายุเฮอรริเคน 

95 hybrid n. C.W. คําผสม, สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมขึ้นมา, ลูกผสม 

96 hydrate n. C.W. สารประกอบที่มีโมเลกุลของนํ้าอยูดวย 

97 hygienics n. C.W. สุขวิทยา 

 
9. หมวด  I 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 icecap n. C.W. ช้ันนํ้าแข็งที่ปกคลุมพ้ืนโลก 
2 idea n. C.W. ความคิด, ความคิดเห็น 
3 identification n. C.W. การทําเอกลักษณ, การช้ีตัว, การบอกช่ือ, การชันสูตร 
4 identify v. C.W. ช้ีตัว, บอกช่ือ 
5 idiot n. C.W. คนโงเงา 
6 ignore v. C.W. ไมสนใจ 

7 illegal adj. C.W. ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย 

8 illiterate adj. C.W. ซึ่งไมสามารถอานหรือเขียนได 
9 illness n. C.W. ความเจ็บปวย, โรคภัย 

10 illustrate v. C.W. แสดงตัวอยาง, เปนตัวอยางของ, ใหตัวอยาง 
11 illustration n. C.W. ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายดวยภาพประกอบ 
12 imagination n. C.W. การจิตนาการ 
13 imagine v. C.W. จินตนาการ 
14 imitation n. C.W. การเลียนแบบ 
15 immediate adj. C.W. ฉับพลัน, ไมมีรีรอ, ทันที, กะทันหัน, โดยตรง 
16 immediately adv. C.W. ทันที, โดยตรง, กะทันหัน 
17 immerse v. C.W. จุม, แช, จุมศีรษะ, หมกมุน 
18 immigrant n. C.W. ผูอพยพ, ผูล้ีภัย, คนยายถ่ิน 
19 immigration n. C.W. การอพยพ(จากตางประเทศ) 
20 immobile adj. C.W. ซึ่งไมสามารถเคล่ือนที่ได 

  21 immune adj. C.W. มีภูมิคุมกันโรค, ไดรับการยกเวน 
22 immunization n. C.W. การมีภูมิคุมกัน 
23 impact n. C.W. การกระทบ, การปะทะ, แรงกระแทก, แรงปะทะ 
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24 impatient adj. C.W. ไมอดทน 
25 imperil v. C.W. เปนอันตรายตอ, เปนภัยตอ 
26 impersonal adj. C.W. ซึ่งไมใชสวนตัว 
27 imply v. C.W. บอกเปน, มีความหมายวา 
28 import v. C.W. นําสินคาเขาประเทศ 
29 impose v. C.W. จัดเก็บภาษี, กําหนด, กําหนดใหมี, กําหนดโทษ 
30 impossible adj. C.W. ซึ่งเปนไปไมได 
31 impoverish v. C.W. ทําใหยากจน, ทําใหออนแรง 
32 impression n. C.W. รอยประทับ, รอยกด 
33 improve v. C.W. ปรับปรุง, แกไข 
34 improvement n. C.W. การปรับปรุง, การแกไข, การทําใหดีขึ้น 
35 impulse n. C.W. แรงกระตุน, แรงผลักดัน, กระแสประสาท 
36 inactive adj. C.W. เฉื่อยชา, ขี้เกียจ 
37 inauguration n. C.W. เริ่มเปนทางการ, เขารับตําแหนงอยางเปนทางการ 
38 incapable adj. C.W. ซึ่งไมสามารถพอ 
39 incentive n. C.W. สิ่งกระตุน, เครื่องกระตุน, สิ่งดลใจ, เครื่องสงเสริม 
40 incidence n. C.W. เหตุการณ, การบังเกิด 
41 incident n. C.W. การบังเกิด, เหตุการณ 
42 incisor n. C.W. ฟนหนา 
43 include v. C.W. รวม, ประกอบดวย 
44 inclusive adj. C.W. รวมดวย, ครอบคลุม, กินวงกวาง 
45 inconsolable adj. C.W. ซึ่ง(เศราโศก)จนไมสามารถปลอบใจได 
46 inconvenience n. C.W. ความไมสะดวก, สิ่งที่ไมสะดวกสบาย 
47 increase v. C.W. เพ่ิม, ทําใหเพ่ิมขึ้น, เพ่ิมพูน 
48 incredibly adv. C.W. ยากที่จะเช่ือ 
49 incurable adj. C.W. ซึ่งเปล่ียนแปลงไมได, ซึ่งรักษาไมหาย 
50 indecisive adj. C.W. ซึ่งลังเล, ซึ่งไมเด็ดขาด 
51 indeed adv. C.W. จริงๆ, โดยแทจริง 
52 indefinite adj. C.W. ซึ่งไมมีขอกําหนด 
53 independence n. C.W. ความเปนอิสระ, อิสรภาพ 
54 independent adj. C.W. อิสระ,  ไมอยูภายใต 
55 index n. C.W. ดัชนี, เครื่องช้ี 
56 indicate v. C.W. ช้ีแนะ, แสดง 
57 indicator n. C.W. ดัชนี, สิ่งที่ช้ีบอก 
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58 indifference n. C.W. ความเฉยเมย, ความเปนกลาง 
59 indigestible adj. C.W. ไมยอย, ยอยยาก 
60 indispensable adj. C.W. สําคัญ, จําเปนยิ่ง 
61 individual adj. C.W. แตละบุคคล,  สวนบุคคล 
62 industrialize v. C.W. กอตัวหรือทําใหเปนอุตสาหกรรม 
63 industry n. C.W. อุตสาหกรรม, ความขยันหมั่นเพียร 
64 ineffective adj. C.W. ซึ่งไมเกิดผล, ไมมีความสามารถ 
65 inertia n. C.W. ความเฉื่อย, ความไมมีชีวิตชีวา 
66 inexpensive adj. C.W. ถูก 
67 infant n. C.W. ทารก 
68 infection n. C.W. การติดโรค, การติดเช้ือ 
69 inference n. C.W. ขอสรุป, การสรุป 
70 infiltrate v. C.W. ซึม, แทรกซึม 
71 inflatable adj. C.W. ซึ่งทําใหพองได 
72 inflation n. C.W. การขยายตัว, ภาวะเงินเฟอ 
73 influence n. C.W. อิทธิพล, อํานาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผูมีอิทธิพลโนมนาว 
74 informative adj. C.W. ซึ่งมีความรูหรือขอมูลขาวสาร 
75 ingrain adj. C.W. ซึ่งติดแนน, ซึ่งยอมติดสี 
76 ingredient n. C.W. สวนประกอบ, สวนผสม 
77 inhabit v. C.W. อยูอาศัย, เขาพํานัก, พักอาศัย 
78 inhabitant n. C.W. ผูอาศัย, สัตวที่อยูอาศัย 
79 inhale v. C.W. สูดเขาปอด, หายใจเขา 
80 inhumane adj. C.W. ช่ัวราย, ขาดความเห็นอกเห็นใจ 
81 initial adj. C.W. ขั้นตน, เบื้องตน, เริ่มแรก 
82 initially adv. C.W. แรกเริ่ม, เบื้องตน 
83 inject v. C.W. ฉีด, พน 
84 injection n. C.W. การฉีด, ยาฉีด, ยาพน 
85 injure v. C.W. ทําใหบาดเจ็บ 
86 injury n. C.W. อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, การลวงละเมิด, การกาวราว 
87 inland adj. C.W. ช้ันใน, ภายในประเทศ 
88 inmate n. C.W. ผูอาศัย, ผูถูกกักตัว, ผูถูกกักขัง, คนไขใน 
89 inner adj. C.W. ภายใน, ขางใน, สวนตัว, ลับ 
90 innocent adj. C.W. ไรเดียงสา, บริสุทธิ์ 
91 innovative n. C.W. เปนของใหม, ใชชีวิตใหม 



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 55 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

92 inoculate adj. C.W. ปลูกฝ, ฉีดวัคซีน, เพาะความคิด 
93 inquire v. C.W. ถามหา, สอบถาม 
94 insanity n. C.W. การวิตกจริต 
95 insecticide n. C.W. ยาฆาแมลง 
96 insecurity n. C.W. ไมมั่นคง, นาสงสัย 
97 insensitive adj. C.W. ไมมีความรูสึก 
98 insert v. C.W. แซม, แทรก, แทรกเขามา 
99 insight n. C.W. ความเขาใจลึกซึ้ง 
100 insincere adj. C.W. ซึ่งไมจริงใจ 
101 insist v. C.W. ยืนกราน, ยืนยันในเรื่อง 
102 insistent adj. C.W. ยืนหยัด, ยืนยัน, ยืนกราน, หัวรั้น 
103 insomnia n. C.W. การนอนไมหลับ 
104 inspiration n. C.W. การกระตุนความรูสึกหรือความคิด 
105 inspire v. C.W. ดลใจ,บันดาลใจ,ทําใหเกิด 
106 install v. C.W. แตงตัว , สถาปนา 
107 installment n. C.W. การติดต้ัง, การสถาปนา 
108 instance n. C.W. กรณี, ตัวอยาง, ขอแนะนํา, การฟองรองคดี 
109 institute n. C.W. สถาบัน, สมาคมวิทยาลัย 
110 institution n. C.W. สถาบัน, หนวยงาน, ประเพณี 
111 instrument n. C.W. เครื่องมือ, เครื่องดนตรี 
112 insufficient adj. C.W. ขาดแคลน,ไมเพียงพอ 
113 insurance n. C.W. การประกัน 
114 insure v. C.W. ประกันภัย, ประกัน, รับรองให, ทําประกัน, ออกกรมธรรม  
115 intact adj. C.W. ไมเปล่ียนแปลง, ไมเสื่อมเสีย, เหมือนเดิม 
116 intangible adj. C.W. ที่สัมผัสไมได, ไมมีรูปราง 
117 integral adj. C.W. ครบถวน, สมบูรณ, ไมขาด 
118 integrated adj. C.W. ที่รวมกัน, ที่ประสานกัน 
119 intellectual adj. C.W. เก่ียวกับปญญา, ซึ่งรอบรู 
120 intend n. C.W. ต้ังใจ, ปรารถนา, มีเจตนา, มุงหมาย 
121 intense adj. C.W. เขมขน, หนาแนน, แรงกลา, รุนแรง, เรารอน, เอาจริงเอาจัง 
122 intensify v. C.W. ทําใหรุนแรง, ทําใหหนาแนนขึ้น 
123 intensive adj. C.W. เขมขน, รุนแรง, หนาแนน 
124 interact v. C.W. ทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน 
125 interaction n. C.W. มีปฏิกิริยากันและกัน, การตอบสนอง 
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126 interactive adj. C.W. ซึ่งมีการสื่อสารระหวางกัน 
127 interested in adj. C.W. สนใจใน, เกิดความสนใจในสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
128 interfere v. C.W. สอดแทรก, กาวกาย, รบกวน 
129 interference n. C.W. การแทรกแซง, การสอดแทรก  
130 interior  adj. C.W. ภายใน, ขางใน 
131 interior designer n. C.W. นักออกแบบภายใน 
132 internally adv. C.W. ภายใน 
133 interpret v. C.W. อธิบาย, แปลปากเปลา 
134 interpretation n. C.W. การอธิบาย, การแปลความ 
135 intervene n. C.W. ยุง 
136 interview n. C.W. การสัมภาษณ 
137 intonation n. C.W. การออกเสียงสูงตํ่า, นํ้าเสียง 
138 intravenous adj. C.W. ภายในหลอดเลือดดํา, เขาไปในหลอดเลือดดํา 
139 intrepid adj. C.W. กลาหาญ, ไมกลัว 
140 intricate adj. C.W. ที่ซับซอน, ยุง 
141 intrigue v. C.W. กอใหเกิดความสนใจ, วางแผนราย 
142 introduce v. C.W. แนะนําตัว 
143 introspective adj. C.W. พิจารณาอยางรอบคอบ, อยางใครครวญ 
144 introvert v. C.W. หมกมุนกับความคิดหรือความรูสึกของตนเอง 
145 inundate v. C.W. ทวม 
146 invade v. C.W. บุกรุก, รุกราน 
147 invent v. C.W. ประดิษฐ 
148 invention n. C.W. การประดิษฐ, การสรางสรรค 
149 inventive adj. C.W. เก่ียวกับการประดิษฐ, ที่สรางสรรค 
150 inventor n. C.W. นักประดิษฐ 
151 investigate v. C.W. สืบสวน, สอบสวน 
152 investigation n. C.W. การสํารวจ, การสืบสวน 
153 investment n. C.W. การลงทุน, เงินลงทุน, สิ่งปกคลุม 
154 investor n. C.W. ผูลงทุน 
155 invisible adj. C.W. ซึ่งมองไมเห็น 
156 invitation n. C.W. การเช้ือเชิญ 
157 invite v. C.W. เชิญ, นํามาซึ่ง 
158 involuntary adj. C.W. ซึ่งไมไดต้ังใจ, ซึ่งไมรูตัว 
159 involve v. C.W. พัวพัน 
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160 involvement n. C.W. การเก่ียวของ, การเก่ียวโยง, ความสัมพันธในดานชูสาว 
161 inward adj. C.W. ขางใน, ภายใน 
162 iris n. C.W. มานตา, ดอกไอริช, รุง 
163 iron v. C.W. รีดผา 
164 irrational adj. C.W. ไรเหตุผล, ไมสมเหตุสมผล, ไมมีสติ 
165 irregular adj. C.W. ผิดปกติ, ไมเปนระเบียบ, ไมเรียบ, ขรุขระ 
166 irresponsible adj. C.W. ซึ่งไมมีความรับผิดชอบ, เช่ือใจไมได 
167 irritate v. C.W. ทําใหระคายเคือง, กวนประสาท 
168 irritation n. C.W. การย่ัวโทสะ, การอักเสบ, การทําใหระคายเคือง 
169 island n. C.W. เกาะ 
170 isolate v. C.W. แยกออก, แยกตัวออก, ปลีกตัวออก 
171 issue n. C.W. การปลอยออกมา, การออกคําสั่ง, สิ่งที่พิมพ 
172 item n. C.W. เรื่อง, อัน, ช้ิน 
173 ivory n. C.W. งาชาง, สิ่งที่ทําดวยงาชาง, งาสัตวอื่นๆ, เน้ือฟน 

 
10. หมวด  J 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 jackal n. C.W. หมาใน, คนที่ไมซื่อสัตย, คนหลอกลวง 
2 janitor n. C.W. ภารโรง, คนทําความสะอาด, นักการ 
3 jargon n. C.W. การพูดเหลวไหล, ภาษาทองถ่ิน 
4 jaw n. C.W. ขากรรไกร 
5 jealous adj. C.W. ขี้หึง, หึงหวง, หึง, หวาดระแวง 
6 jealousy n. C.W. ความอิจฉา, ความหึงหวง 
7 jerky adj. C.W. ที่กระตุก, ที่เคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว 
8 jersey n. C.W. เสื้อถักรัดรูป 
9 jet n. C.W. ลํา, สาย, ทอ, เครื่องบินเจต 

10 jetty n. C.W. ทาจอดเรือ, สะพานที่ยื่นออกไปในทะเล 
11 jittery adj. C.W. ซึ่งรูสึกไมสบายใจ, ขวัญออน 
12 join v. C.W. รวมกัน, เช่ือมตอกัน, รวมเปนสมาชิก 
13 joint n. C.W. ขอตอ, รอยตอ, ขอ, ตาไม 
14 joyfully adv. C.W. มีความสุข, ดีใจ, รื่นเริง 
15 judge v. C.W. ตัดสิน, พิพากษา, ลงความเห็น 
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16 judgment n. C.W. การตัดสิน, การลงความเห็น, การพิจารณา, คําพิพากษา 
17 judicial adj. C.W. เก่ียวกับศาลยุติธรรม 
18 juggle v. C.W. ตบตา, เลนกล, ปรับใหเหมาะสม 
19 jump v. C.W. กระโดด 
20 jump into v. C.W. กระโดดเขาไป, รีบทํา 
21 junction n. C.W. การเช่ือมตอ, ชุมทาง 
22 junior adj. C.W. ซึ่งอายุนอยกวา 
23 junk food n. C.W. อาหารท่ีมีคุณคาตํ่าแตมีแคลอรี่สูง, อาหารขยะ 
24 Jupiter n. C.W. ดาวพฤหัสบดี 
25 jury n. C.W. คณะลูกขุน 
26 just in case adv. C.W. ในกรณีของ 
27 justice n. C.W. ความยุติธรรม, ผูพิพากษา,ความถูกตอง 
28 justifiable adj. C.W. ซึ่งแกตัวได, ซึ่งสามารถอางเหตุผลได 
29 juxtaposition n. C.W. การวางเคียงกัน, การวางชิดกัน 

 
11. หมวด  K 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 kaleidoscope n. C.W. กลองภาพลานตา, ความหลากหลายจากที่เปล่ียนแงมุมไป
เรื่อยๆ 

2 Karma n. C.W. กรรม 
3 kayak n. C.W. เรือลาสัตวของชาวเอสกิโมหุมดวยหนังสัตวมีนํ้าหนักเบา 
4 keen adj. C.W. กระตือรือรน, เอาใจจดจอ, คม, ชางสังเกต 
5 keenness n. C.W. ความฉลาดหลักแหลม 
6 keep going v. C.W. ดําเนินชีวิตตอไป 
7 keep in touch v. C.W. ติดตอ 
8 keepsake n. C.W. สิ่งที่เปนเครื่องเตือนใจ 
9 kettle n. C.W. กาตมนํ้า, หมอตมนํ้า 
10 kick in v. C.W. เตะเขาไป, ทําลาย, ทําใหเสียหาย, ทํารายดวยการเตะ 
11 kick out v. C.W. เตะทิ้งไป, เตะบอลออกจากสนาม, ขับไล, ถูกไลออกเพราะ

มีความผิด 
12 kidnapper n. C.W. คนลักพาตัว, ขโมย 
13 kidnap v. C.W. ลักพา, ขโมย, ลัก 
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14 kind n. C.W. ชนิด, จําพวก 
15 kindergarten n. C.W. โรงเรียนอนุบาล 
16 kindness n. C.W. ความเมตตา,  ความปราณี, ความสงสาร, ความเวทนา 
17 kit n. C.W. ชุดเครื่องมือ, ชุดอุปกรณ 
18 kite n. C.W. วาว 
19 knock off v. C.W. ผลักลมลง, หยุดงาน, ลดลง 
20 knockout n. C.W. การทําใหลมลง, หมัดน็อกเอาต 

 
12. หมวด  L 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 label n. C.W. ปาย, ฉลาก 
2 laboratory n. C.W. หองทดลอง 
3 laborer n. C.W. ผูใชแรงงาน, กรรมกร, คนงาน 
4 lace n. C.W. ( ผา ) ลูกไม, ด้ินเงิน, ด้ินทอง 
5 lack n. C.W. ความขาดแคลน 
6 ladder n. C.W. การไตเตา, บันได, การพยายามข้ึนไปในตําแหนงที่สูงกวา 
7 laden adj. C.W. มีภาระหนัก, บรรจุของไวมาก 
8 lake n. C.W. ทะเลสาบ, บึง 
9 land on v. C.W. (เครื่องบิน) ลงจอด, ขึ้นบก, (เรือ) เขาเทียบทา, กลาวหา, ดุดา 
10 landlord n. C.W. เจาหนาที่, เจาของบานเชา 
11 landscape n. C.W. ภาพภูมิประเทศ, ภาพทิวทัศน 
12 largely adv. C.W. อยางใหญโต, โดยทั่วไป 
13 later on adv. C.W. ชวงหลัง, ภายหลัง 
14 laugh v. C.W. หัวเราะ, ยิ้ม 
15 launch v. C.W. ปลอย ( เรือ ) ลงนํ้า, เริ่มปฏิบัติการ 
16 laundry n. C.W. รานซักรีดเสื้อผา 
17 lay v. C.W. วาง, วางไข, พนัน 
18 lay off v. C.W. พัก, หยุด, เลิกจาง, แผขยาย 
19 layer n. C.W. ช้ัน, ช้ันดิน, สิ่งที่เปนช้ัน, ระดับ 
20 layoff n. C.W. การเลิกจาง 
21 layout n. C.W. โครงงาน, แผนงาน, การแผออก 
22 lead v. C.W. นํา, ชักจูง 
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23 leak v. C.W. รั่ว, รั่วไหล(ขอมูลลับ) 
24 leap v. C.W. กระโดด, กระโจน 
25 leash v. C.W. รั้ง, ขม, หยุดยั้ง, บังคับ 
26 leather n. C.W. หนังฟอก 
27 leatherback n. C.W. เตามะเฟอง 
28 leave v. C.W. จากไป 
29 leave for v. C.W. ออกเดินทางไป, รอคอย, จากไปเพ่ือ (ทําสิ่งที่แตกตาง), 

เหลือไว 
30 lecture n. C.W. การสอน, การปราศรัย 
31 leech n. C.W. ปลิง, ทาก, สิ่งที่ใชดูดเลือด 
32 legacy n. C.W. มรดก, สิ่งที่สืบทอดจากคนรุนกอน 
33 legend n. C.W. ตํานาน 
34 legendary adj. C.W. มีช่ือเสียงมากๆและนานับถือ 
35 legislation n. C.W. การออกกฎหมาย, ตัวบทกฎหมาย 
36 legislative adj. C.W. เก่ียวกับกฎหมาย 
37 leisure n. C.W. เวลาวาง 
38 lemonade n. C.W. นํ้ามะนาว 
39 lend v. C.W. ใหยืม 
40 length n. C.W. ความยาว 
41 let v. C.W. ขอให, ปลอย 
42 lethargy n. C.W. ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา 
43 lettuce n. C.W. ผักกะหลํ่า, ผักกาดหอม 
44 level n. C.W. แนวราบ, ระดับ 
45 liar n. C.W. ผูโกหก, คนที่พูดขัด 
46 liberal adj. C.W. ตามตัวอักษร, ตามที่เปนจริง, แทจริง 
47 liberalize v. C.W. ทําใหเสรี, ทําใหอิสระ 
48 license n. C.W. การอนุญาต, ใบอนุญาต 
49 lid n. C.W. ฝา, ฝาปด, ฝาปดภาชนะ, หนังตา 
50 lifeguard n. C.W. เจาหนาที่คอยชวยชีวิตคนตกนํ้า 
51 lifeless adj. C.W. ที่ตาย, ที่ไมมีชีวิตชีวา 
52 lifelong adj. C.W. ตลอดชีวิต, ช่ัวชีวิต 
53 lifestyle n. C.W. วิธีทางการดําเนินชีวิต, ลีลาชีวิต 
54 lifetime n. C.W. ตลอดชีวิต, ช่ัวชีวิต, ชวงระยะเวลาของการดํารงชีวิต 
55 lighthearted adj. C.W. เบิกบานใจ, ราเริง, ไมมีอะไรเปนหวง 
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56 likely adj. C.W. นาจะเปนไปได, สมควร, มีหวัง 
57 link v. C.W. เช่ือมตอ, ประสาน 
58 liquefy v. C.W. ทําใหเปนของเหลว 
59 liquid adj. C.W. เปนของเหลว, ใส, สดใส, แวววาว 
60 literally adj. C.W. อยางตามตัวอักษร, อยางแทจริง 
61 literary adj. C.W. เก่ียวกับวรรณคดี 
62 literate adj. C.W. สามารถอานและเขียนหนังสือได, มีการศึกษา 
63 literature n. C.W. วรรณคดี, การประพันธ, การเขียนหนังสือ 
64 loan n. C.W. การใหยืม, เงินกู 
65 locally adv. C.W. เฉพาะแหง, เฉพาะที่  
66 lock away v. C.W. เก็บไวโดยใสกุญแจ, ล็อกเก็บไว, กักขัง, จําคุก, ใสกรงขัง 
67 lock up v. C.W. กักขัง, ซอนอารมณความรูสึก, ใสกุญแจ 
68 loganberry n. C.W. ผลไมชนิดหน่ึงมีสีแดงเขมมีหนามคลาย BlACKBERRY 
69 loggerhead n. C.W. เตาทะเลขนาดใหญ 
70 lonely adj. C.W. โดดเด่ียว, ไรเพ่ือน 
71 look after v. C.W. เฝาดู, เล้ียงดู 
72 look around v. C.W. มองรอบๆ 
73 look at v. C.W. จองมอง, ตรวจสอบ 
74 look for v. C.W. มองหา, คาดหวัง, แสวงหา 
75 look into v. C.W. ตรวจสอบ, สอบสวนอยางละเอียด 
76 look on v. C.W. ถือวา, มีความเห็นวา, เพงเล็ง 
77 look up v. C.W. มองขึ้น, เงยขึ้น, ปรับปรุงขึ้น, แกไขใหดีขึ้น 
78 loophole n. C.W. รูกําแพง, ชองบนกําแพงสําหรับยิงขาศึก 
79 loud adj. C.W. ดัง, ( เสียง ) สูง, ที่มีสีสด 
80 lousy adj. C.W. นารังเกียจ, มีเหา 
81 lovely adj. C.W. นารัก, ดีงาม 
82 loyal adj. C.W. ซื่อสัตย, ภักดี, จงรักภักดี, ยึดมั่น 
83 loyalty n. C.W. ความซื่อสัตย 
84 luggage n. C.W. กระเปาเดินทาง 
85 lukewarm adj. C.W. อุนพอประมาณ, อุนๆ, ไมกระตือรือรน, เฉยๆ 
86 lumber n. C.W. ไมแปรรูป, ของสัพเพเหระ, ของเก็บจิปาถะ 
87 lung n. C.W. ปอด 
88 lurk v. C.W. ซุมซอน, ดักซุม, แอบแฝง, สิ่งสู 
89 luxurious adj. C.W. ฟุมเฟอย, หรูหรา, บํารุงความสุข 
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90 luxury n. C.W. ความฟุมเฟอย, ความหรูหรา 

 
13. หมวด  M  
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 machinery n. C.W. เครื่องจักร, เครื่องกล 
2 magic n. C.W. เวทมนตร, การเลนกล, อํานาจวิเศษ 
3 magical adj. C.W. วิเศษ, ขลัง, เก่ียวกับเวทมนตร 
4 magnetic adj. C.W. มีแรงดึงดูด, มีเสนห 
5 magnetism n. C.W. อํานาจดึงดูด, อํานาจแมเหล็ก 
6 magnificence n. C.W. ความสงางาม, ความผ่ึงผาย 
7 magnificent adj. C.W. โออา, งดงาม, สงา, ดีเลิศ 
8 magnitude n. C.W. ความใหญโต, ความสําคัญ 
9 mainland n. C.W. แผนดินใหญ 

10 mainstay n. C.W. หลักสําคัญ, บุคคลหรือสิ่งที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรง 
11 maintain v. C.W. รักษา, ดูแลตอไป, คงอยู, ดํารง, รักษาไว 
12 maintenance n. C.W. การผดุงไว, การรักษาไว 
13 major adj. C.W. ใหญ, สําคัญ, สวนใหญ 
14 majority n. C.W. สวนใหญ 
15 make over  v. C.W. หา (บางสิ่ง) ใหม, เปล่ียนเปน, ยกให, โอนกรรมสิทธิ์ให 
16 make sense of v. C.W. สามารถเขาใจ 
17 make up v. C.W. ปรุงยา, ปนเรื่อง 
18 malleability n. C.W. การเปล่ียนแปลงได 
19 man v. C.W. อยูประจําการ, ดูแล, จัดคนเขาประจํา 
20 manager n. C.W. ผูจัดการ 
21 mandatory adj. C.W. เก่ียวกับคําสั่ง, มีลักษณะเปนคําสั่ง 
22 manicure n. C.W. การตกแตงเล็บและมือ(การเสริมสวย),การทําเล็บ 
23 manipulative adj. C.W. ซึ่งจัดการได, จบัตองได 
24 mankind n. C.W. มนุษยชาติ, ผูชาย, มนุษยโลก 
25 manner n. C.W. พฤติกรรม, มารยาท 
26 manufacture v. C.W. ผลิต, การผลิต 
27 march n. C.W. ชายแดน, เขตแดน 
28 marina n. C.W. ที่จอดเรือเล็กๆสําหรับซอมและบริการเรือ 
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29 marionette n. C.W. หุนกระบอก 
30 marital adj. C.W. เก่ียวกับการแตงงาน, เก่ียวกับการสมรส 
31 marmalade n. C.W. แยมผิวสม 
32 marriage n. C.W. การแตงงาน, การสมรส 
33 marsh n. C.W. หนอง, บึง, แองนํ้า 
34 marvelous adj. C.W. นาประหลาด, นาพิศวง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ 
35 mascot n. C.W. ตัวนําโชค 
36 mash n. C.W. ผักบด, เน้ือบด, ขาวโพดปนเล้ียงสัตว 
37 masquerade party  n. C.W. การเตนรําสวมหนากาก, งานแฟนซี, ปลอม 
38 Mass n. C.W. พิธีรําลึกวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต 
39 massive adj. C.W. ใหญโต, มโหฬาร 
40 mat n. C.W. พรมเช็ดเทา, เสื่อ, ที่รอง 
41 material n. C.W. วัตถุ, สวนประกอบ 
42 materialistic adj. C.W. เก่ียวกับวัตถุนิยม 
43 maternal adj. C.W. เก่ียวกับมารดา 
44 matter n. C.W. สิ่งที่ตองทํา, ภารกิจ, สาร, งาน 
45 maturely adv. C.W. อยางเจริญเติบโต, อยางสมบูรณ 
46 maximum n. C.W. จํานวนที่มากที่สุด, คาสูงสุด 
47 mayonnaise n. C.W. นํ้าสลัดขน 
48 maze n. C.W. ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต, ความยุงเหยิง 
49 meantime n. C.W. เวลาในระหวางน้ัน 
50 measurable adj. C.W. วัดได, พอประมาณได 
51 measure n. C.W. การวัด, กระบวนการจัด, ขนาดที่วัดได 
52 medal n. C.W. เหรียญ 
53 medical adj. C.W. ทางการแพทย 
54 medically adv. C.W. เก่ียวกับการแพทย 
55 medieval adj. C.W. เก่ียวกับยุคกลาง, สมัยเกา, ลาสมัย 
56 melt v. C.W. ละลาย 
57 memorize v. C.W. จดจําใสใจ, ทองจํา 
58 menace n. C.W. สิ่งคุกคาม, การคุกคาม, อันตราย 
59 mend v. C.W. ซอม, ปรับปรุง, แกไข 
60 mental adj. C.W. ทางสติปญญา 
61 mention v. C.W. กลาวถึง, พาดพิง, เอยถึง  
62 mentor n. C.W. ผูใหคําปรึกษา, ที่ปรึกษา 
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63 merchandise n. C.W. สินคา, วัตถุที่ซื้อขายกัน 
64 merchant n. C.W. พอคา, คนขายของ 
65 merciless adj. C.W. ทารุณ, โหดราย 
66 mercilessly adv. C.W. อยางไรความปราณี 
67 mercy n. C.W. ความเมตตา, ความสงสาร 
68 merely adv. C.W. เพียงเทาน้ัน, อยางงายๆ 
69 mess n. C.W. สภาพรกรุงรัง 
70 messenger n. C.W. คนแจงขาว, ผูสงสาร 
71 metabolic adj. C.W. เก่ียวกับการสันดาป, เก่ียวกับกระบวนการเผาผลาญอาหาร

สูพลังงาน 
72 meteorologist n. C.W. นักอุตุนิยมวิทยา 
73 method n. C.W. วิธีการ, วิธีดําเนินการ, วิธี, ระเบียบ, แบบแผน 
74 microclimate n. C.W. ละอองอากาศ 
75 microwave n. C.W. คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถ่ีสูงมากที่สุด, เตาไมโครเวฟ 
76 midair n. C.W. บริเวณกลางอากาศ 
77 migrant adj. C.W. ซึ่งอพยพ, เก่ียวกับการยายถ่ิน 
78 mild adj. C.W. ออน, ออนโยน, เบา, ไมรุนแรง 
79 military adj. C.W. สําหรับการรบ, ในทางทหาร, เก่ียวกับกองทัพบก 
80 millennium n. C.W. ระยะเวลา1พันป 
81 millionaire n. C.W. เศรษฐี 
82 mine n. C.W. เหมือง, บอแร 
83 mineral n. C.W. แร, ช้ันแร 
84 miniaturization n. C.W. การทําใหขนาดเล็กลง 
85 minimize v. C.W. ยอใหเล็กสุด 
86 minor adj. C.W. เล็กนอย, ไมสําคัญ, รุนแรงนอย 
87 miracle n. C.W. เรื่องอัศจรรย, ความอัศจรรย 
88 miraculous adj. C.W. อัศจรรย, ปาฏิหาริย, อภินิหาร 
89 mirth n. C.W. ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ 
90 misery n. C.W. ความทุกข, ความยากเข็ญ 
91 mismatch v. C.W. จับคูกันอยางผิดๆ 
92 miss  v. C.W. คิดถึง, พลาด, ขาดไป 
93 misspell n. C.W. สะกดผิด 
94 mistake n. C.W. ความผิดพลาด, ความสําคัญผิด 
95 misunderstanding n. C.W. ความเขาใจผิด 
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96 moderation n. C.W. การทําใหนอยลง, การทําใหลดลง, ความพอประมาณ 
97 modest adj. C.W. ไมใหญโตโออา, ถอมตัว, สุภาพ, เรียบๆ  
98 modification n. C.W. การแกไข, การเปล่ียนแปลง 
99 modifier v. C.W. ผูดัดแปลง, ผูแกไข 
100 mogul n. C.W. ผูมีอํานาจ, ผูมั่งคั่ง 
101 momentum n. C.W. แรงแหงการเคล่ือนที่, แรงกระตุน, แรงผลักดัน 
102 moneylender n. C.W. ผูใหยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย 
103 monopoly n. C.W. การคาที่มีเอกสิทธิ์, การผูกขาด 
104 monument n. C.W. อนุสาวรีย, สิ่งที่เปนอนุสาวรีย 
105 moor v. C.W. จอดเรือ, ผูกเรือ 
106 morality n. C.W. ความดีงาม, จรรยา 
107 moratorium n. C.W. การประกาศพักชําระหน้ีช่ัวคราว 
108 moreover adv. C.W. นอกจากน้ัน 
109 morgue n. C.W. สถานที่เก็บศพ, หองเก็บเรื่องราว 
110 mostly adv. C.W. สวนมาก, สวนใหญ, โดยทั่วไป 
111 motivate v. C.W. กระตุน, ดลใจ 
112 motorist n. C.W. ผูขับรถยนต 
113 mound n. C.W. เนิน, เนินดิน, กองดิน 
114 mountain climbing n. C.W. การปนเขา, กีฬาปนเขา 
115 mountaineer n. C.W. นักไตเขา, นักปนเขา 
116 mouth-to-mouth n. C.W. การชวยหายใจแบบเปาปาก 
117 move on v. C.W. เคล่ือนไป, เดินตอไป 
118 movement n. C.W. กิริยาทาทาง, คณะบุคคล, การเคล่ือนที่, การขยับ 
119 mucus n. C.W. เมือก, นํ้ามูก 
120 mud n. C.W. โคลน, เลน, ปลัก 
121 multicultural adj. C.W. หลากหลายวัฒนธรรม 
122 multiple adj. C.W. มีหลายสวน, มาก 
123 multiplication n. C.W. การคูณ, การทับทวี 
124 multiply v. C.W. ใหทําเพ่ิมจํานวนขึ้น, คูณ 
125 murder v. C.W. ฆาตกรรม, ฆา, สังหาร, ทําลาย 
126 muscle n. C.W. กลามเน้ือ, พละกําลัง, อํานาจ 
127 mute adj. C.W. เงียบ, ใบ, ไมแกตัว 
128 myopic adj. C.W. ใจแคบ, ซึ่งสายตาสั้น 
129 mystery n. C.W. ความลึกลับ 
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130 mystic adj. C.W. ลึกลับ, นาเล่ือมใส, นาศรัทธา 
131 myth n. C.W. ตํานาน, เรื่องแตงขึ้น 

 
14. หมวด  N 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 nadir n. C.W. จุดที่ตํ่าที่สุด 
2 naïve adj. C.W. ซื่อ, ไรเดียงสา, ซึ่งไมมีประสบการณ 
3 narrative n. C.W. เรื่องเลา, การบรรยาย 
4 nasty adj. C.W. สกปรกอยางนาชัง, นารังเกียจ, ( รส ) ขม 
5 nationwide adv. C.W. ทั่วประเทศ, ทั้งประเทศ 
6 native adj. C.W. โดยกําเนิด, แตกําเนิด, โดยสันดาน 
7 natural adj. C.W. โดยธรรมชาติ, จากธรรมชาติ 
8 naturally adv. C.W. แบบธรรมชาติ, อยางธรรมชาติ 
9 nausea n. C.W. ความรูสึกอยากอาเจียน, ความรูสึกรังเกียจ 
10 navigator n. C.W. ผูควบคุมเสนทางการเดินเรือหรือทางอากาศ, นักสํารวจ 
11 navy n. C.W. กองทัพเรือ, ราชนาวี 
12 nearby adj. C.W. ใกล ๆ กัน, ถัดไป 
13 neat adj. C.W. เรียบรอย, เกล้ียงเกลา, ไมมีการเจือปน 
14 necessarily adv. C.W. โดยความจําเปน, แนแท, ไมมีทางอื่น 
15 necessity n. C.W. สิ่งที่จําเปน, ของท่ีจําเปน 
16 nectar n. C.W. นํ้าหวานในดอกไม, นํ้าทิพย 
17 needle n. C.W. เข็ม 
18 negative adj. C.W. เปนการคัดคาน, เปนการปฏิเสธ 
19 neglect v. C.W. ละเลย, ไมสนใจ, ทอดทิ้ง 
20 negotiate v. C.W. เจรจาตอรอง 
21 neighbor n. C.W. เพ่ือนบาน, เพ่ือนมนุษย 
22 neighborhood n. C.W. บริเวณขางเคียง, ละแวกบาน, ยาน 
23 nerve n. C.W. เสนประสาท, กําลัง, พลังงาน 
24 nervous adj. C.W. หงุดหงิด, เปนประสาท, กังวลใจ 
25 nervousness n. C.W. ระบบประสาท, ความหงุดหงิด 
26 network n. C.W. ระบบเครือขายตางๆ 
27 neurosurgeon n. C.W. ศัลยกรรมระบบประสาท 
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28 neutral adj. C.W. เปนกลาง, ไมมีลักษณะเฉพาะ, ไรส ี
29 nevertheless conj. C.W. ถึงแมวาจะเปนเชนน้ันก็ตาม 
30 newborn adj. C.W. เพ่ิงเกิด, เกิดใหม 
31 newcomer n. C.W. ผูมาใหม, สมาชิกใหม 
32 Newfoundland  n. C.W. เกาะนิวฟาวแลนดในแคนาดา 
33 newscaster n. C.W. คนอานขาวทางวิทยุหรือโทรทัศน 
34 newsworthy adj. C.W. ความสนใจในรายงานขาว 
35 niche n. C.W. ซอกหรือชองในกําแพง, ตําแหนงที่เหมาะสม 
36 nightmare n. C.W. ฝนราย, สภาวะท่ีโศกเศรา 
37 nitrate n. C.W. เกลือหรือเอสเทอรของกรดไรตริก 
38 nomadic  adj. C.W. รอนเรไปในที่ตาง ทองเที่ยวๆ 
39 none pron. F.W. ไมมีสักสิ่ง, ไมมีสักคน 
40 nonetheless adv. C.W. อยางไรก็ตาม, ถึงกระน้ัน 
41 nonperishable adj. C.W. ไมเสื่อมเสีย, ไมเนาเปอย, ไมเสื่อมสลาย 
42 nor conj. F.W. ไม 
43 normally adv. C.W. ตามธรรมดา, โดยทั่วไป 
44 nostalgia n. C.W. โรคคิดถึงบาน 
45 nostril n. C.W. โพรงจมูก, รูจมูก 
46 notable adj. C.W. นาสังเกต, นาจํา 
47 notably adv. C.W. อยางเดนชัด 
48 notation n. C.W. สัญลักษณ, บันทึก, เครื่องหมาย 
49 notebook n C.W. สมุดบันทึก, คอมพิวเตอรแบบหิ้วไปมาไดงาย 
50 notify v. C.W. แจง, แจงความ, ประกาศ 
51 notion n. C.W. ความเห็น, ความนึกคิด 
52 nourish v. C.W. บํารุงเล้ียง, หลอเล้ียง, เสริมกําลัง 
53 novel n. C.W. นวนิยาย 
54 novelty n. C.W. ความใหม, ความแปลก, เหตุการณใหม 
55 now and again adv. C.W. บางครั้ง 
56 nowhere adv. C.W. ไมมีที่ไหน 
57 numerous adj. C.W. มากมาย, นานา, หลายอยาง 
58 nursery n. C.W. เรือนเพาะชําตนไม, หองเล้ียงเด็ก 
59 nutrition n. C.W. โภชนาการ 
60 nutritionist n. C.W. นักโภชนาการ 
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1 oath n. C.W. คําสาบาน 
2 obedient adj. C.W. ที่เช่ือฟง,ที่ออนนอม 
3 obesity n. C.W. ความอวน , ความสมบูรณ 
4 obey v. C.W. เช่ือฟง , ยอมตาม , ตอบสนอง 
5 objective n. C.W. เปาหมาย, วัตถุประสงค 
6 obligation n. C.W. ภาระหนาที่, ความจําเปน, เกณฑ, พันธะ 
7 obligatory adj. C.W. เปนภาระ, จําเปน, จําตอง 
8 oblige v. C.W. บังคับ, เกณฑ , บีบใหทํา 
9 obsessive adj. C.W. ที่ครอบงํา, ที่สิงอยูในใจ 

10 obsessively adv. C.W. ซึ่งครอบงํา, ซึ่งสิ่งอยูในจิตใจ 
11 obstinate adj. C.W. ด้ือดึง, ถือทิฐิ, หัวแข็ง 
12 obstruct v. C.W. ขัดขวาง, ขีดขวาง, กีดก้ัน 
13 obtain v. C.W. ไดรับ 
14 obvious adj. C.W. แจมแจง, เดน 
15 obviously adv. C.W. อยางเห็นชัด, อยางเดนชัด 
16 occasion n. C.W. โอกาส, จังหวะ, กาลสมัย, ธุรกิจ, งาน 
17 occasionally adv. C.W. เปนครั้งเปนคราว, บางครั้งบางคราว, ตามโอกาส, บาง

โอกาส 
18 occult adj. C.W. เก่ียวกับเวทมนตร, ลึกลับ, ซอนเรน 
19 occupation n. C.W. อาชีพ, การครอบครอง 
20 occur v. C.W. เกิดขึ้น, ปรากฏข้ึน 
21 occurrence n. C.W. การปรากฏขึ้น, การเกิดขึ้น 
22 odd adj. C.W. แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ 
23 odor n. C.W. กล่ิน 
24 odorous adj. C.W. กล่ินเหม็น, กล่ินอวน, นารังเกียจ 
25 offender n. C.W. ผูกระทําผิด, จําเลย 
26 offer  v. C.W. เสนอ, มอบ, ถวาย, ให 
27 official n. C.W. ขาราชการ 
28 offspring n. C.W. ทายาท, บุตร, ผล, ลูกสัตว, หนอออน 
29 oil slick n. C.W. คราบนํ้ามันที่ลอยอยูบนผิวนํ้า 
30 oily adj. C.W. เปนมัน, เหมือนกับนํ้ามัน, เอาอกเอาใจ 
31 olive n. C.W. ตนไมจําพวกมะกอก 
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32 omen n. C.W. ลางสังหรณ, ลางบอกเหตุ 
33 omit v. C.W. ละเลย, ละเวน, ไมเก่ียวของ 
34 ongoing adj. C.W. ไมหยุดยั้ง, ตอเน่ือง 
35 open-air adj. C.W. กลางแจง, ที่โลง 
36 operate v. C.W. ทํางาน, กระทํา 
37 operation n. C.W. การกระทํา, การปฏิบัติ, การกอผล 
38 opinion n. C.W. ความเห็น, ทัศนะ, ขอเสนอ 
39 opportunistic adj. C.W. เก่ียวกับโอกาส 
40 opportunity  n. C.W. โอกาส 
41 oppress v. C.W. กดขี่, กด, บีบ, บังคับ, เปนภาระหนัก 
42 optic adj. C.W. เก่ียวกับสายตา, เก่ียวกับการมองเห็น 
43 optimism n. C.W. การมองโลกในแงดี 
44 optimistic adj. C.W. โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, ผูมองโลกในแงดี 
45 optional adj. C.W. ไมบังคับ, ใหเลือก 
46 oral adj. C.W. ปากเปลา, ดวยปาก 
47 oratory n. C.W. คําสุนทรพจน, คําโวหาร 
48 orbit v. C.W. โคจร 
49 orchestra n. C.W. วงดนตรี, มโหรี 
50 order n. C.W. ลําดับ, คําสั่ง, ระเบียบ 
51 ordinary adj. C.W. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พ้ืนๆ, ตํ่ากวาปกติ 
52 organic adj. C.W. เก่ียวกับอวัยวะ, เก่ียวกับอินทรีย 
53 organization n. C.W. องคการ, คณะ 
54 organize v. C.W. รวบรวม, ทําใหเปนระเบียบ 
55 orientation n. C.W. การปรับตัว, การกําหนดทิศทางหรือตําแหนง 
56 origin n. C.W. แหลงกําเนิด 
57 originate v. C.W. บังเกิดจาก, เริ่มจาก 
58 orphan n. C.W. เด็กกําพรา 
59 otherwise adv. C.W. อีกอยางหน่ึง 
60 ouch interj. F.W. คําอุทานแสดงความเจ็บปวด, โอย, โอย 
61 ounce n. C.W. หนวยวัดปริมาตรหรือความสูงของเหลว 
62 outcome n. C.W. ผล, ผลลัพธ 
63 outgoing adj. C.W. ที่เขาสังคมไดงาย, ที่ออกจากสถานที่ 
64 outlaw n. C.W. คนนอกกฎหมาย, ผูราย, อาชญากร 
65 outlet n. C.W. ทางออก, การปลดปลอย 
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66 outnumber v. C.W. มีจํานวนมากกวา 
67 outrage n. C.W. การกระทําที่รุนแรง, การทําราย 
68 outrageous adj. C.W. รุนแรง, เหลือทน, เกะกะระราน 
69 outright adv. C.W. สมบูรณ, ทั้งหมด, เต็มที่ 
70 outsider n. C.W. บุคคลภายนอก, คนนอก, มานอกสายตา 
71 outstanding adj. C.W. เดน, สะดุดตา, ลักษณะพิเศษ 
72 outweigh v. C.W. หนักมากกวา, มีคาเกิน, มีอิทธิพลเกินไป 
73 overactive adj. C.W. ออกทาทางมากเกินไป, แสดงทาทางมากเกินไป 
74 overcharge v. C.W. คิดราคาแพงเกินไป, อัดไฟมากเกินไป 
75 overcome v. C.W. มีชัย, พิชิต, ถูกขมขวัญ, ถูกครอบงํา, ปกคลุม 
76 overcook v. C.W. ทําอาหารนานเกินไป 
77 overdue adj. C.W. พนกําหนด, เลยเวลา, เกินไป 
78 overeat v. C.W. รับประทานมากเกินไป 
79 overestimate v. C.W. ตีราคาสูงเกินไป 
80 overflow v. C.W. ไหลทวม, ไหลลน 
81 overindulge v. C.W. กินหรือด่ืมมากเกินไป 
82 overlook v. C.W. มองขาม, เมินเฉย, ควบคุม, ดูแล 
83 overnight adv. C.W. คางคืน, ตลอดคืน, กลางคืน 
84 overpopulation n. C.W. ประชากรมากเกินไป 
85 overpower v. C.W. เอาชนะ, มีกําลังเหนือ 
86 overseas adv. C.W. โพนทะเล, ตางประเทศ, นอกประเทศ 
87 oversee v. C.W. คุมงาน, ควบคุม, ตรวจตรา 
88 overshadow v. C.W. ใหรมเงา, ขมใหดอยลง 
89 oversize adj. C.W. ใหญเกินไป, ใหญผิดปกติ 

 
16. หมวด  P 
 

ลําดับท่ี คําศัพท parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 pace n. C.W. กาว, ฝเทา, ระยะกาว, จังหวะกาว 
2 pad v. C.W. บุ, รอง, ทําใหยืดเยื้อ, เดิน, ยอง 
3 pair n. C.W. คู, คูหน่ึง 
4 pairwork n. C.W. งานคู 
5 palate n. C.W. รสนิยม, ความรูรส, เพดานปาก 
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6 pale adj. C.W. ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) ออน 
7 palmistry n. C.W. วิชาดูลายมือ, ศาสตรแหงการดูลายมือ 
8 Panama  n. C.W. ประเทศปานามา 
9 pancake n. C.W. ขนมเบื้อง, การรอนเรียบลงพ้ืนดินของเครื่องบิน 
10 panel  n. C.W. บัญชี, รายช่ือ, คณะลูกขุน 
11 pantheistic adj. C.W. คนที่เช่ือและบูชาพระเจา 
12 paperwork n. C.W. งานเสมียน, งานสารบรรณ 
13 papyrus n. C.W. ตนกกจําพวก Cyperus papyrus ที่ใชทํากระดาษกันในสมัย

โบราณ 
14 paradise n. C.W. สวรรค 
15 paragraph n. C.W. ยอหนา 
16 parallel adj. C.W. ขนาน, เสมอ, เทาเทียม 
17 paramedic n. C.W. เจาหนาที่ทางการแพทย 
18 parchment n. C.W. กระดาษหนัง,  กระดาษเหนียว 
19 parental adj. C.W. เก่ียวกับพอหรือแม, เก่ียวกับตัวกําเนิดหรือแหลงกําเนิด 
20 parentheses n. C.W. วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต 
21 parlor n. C.W. หองรับแขก, หองน่ังเลน, หองสนทนา 
22 parsimonious adj. C.W. ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไมซื่อสัตย 
23 parsley n. C.W. ผักชีฝรั่ง 
24 partial adj. C.W. บางสวน, สวนหน่ึง, ไมทั้งหมด 
25 partially adv. C.W. บางสวน, ไมทั้งหมด 
26 participate v. C.W. มีสวนรวม, เขารวม, รวมกระทํา 
27 particular adj. C.W. โดยเฉพาะ, จําเพาะ, พิเศษ, อยางยิ่ง,  ผิดธรรมดา 
28 particularly adv. C.W. โดยเฉพาะ, เปนพิเศษ 
29 partition n. C.W. การแบงแยก, การแยกออก 
30 part-time adj. C.W. นอกเวลา 
31 pass on v. C.W. ตกทอด, สงตอ 
32 passage n. C.W. ทางผาน, ทางไป 
33 passenger n. C.W. ผูโดยสาร 
34 passionate adj. C.W. มีอารมณมาก, เรารอน, กระตือรือรน 
35 passport n. C.W. หนังสือเดินทาง, ใบผาน 
36 past adj. C.W. ผาน, พน 
37 pastoral adj. C.W. เก่ียวกับชีวิตในชนบท, เก่ียวกับฟารมเล้ียงสัตว 
38 pasty n. C.W. ขนมพายไสเน้ือและผัก 
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39 pat v. C.W. ตบเบาๆ, ตีเบาๆ 
40 paternity n. C.W. ความเปนพอ 
41 path n. C.W. ทางเดิน, เสนทาง, ทางผาน 
42 patient n. C.W. คนไข, ลูกคา, ลูกความ, เหยื่อ 
43 pattern n. C.W. แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอยาง, รูปแบบ, ลีลา 
44 pay  v. C.W. จาย 
45 pay back v. C.W. จายเงินคืน, ลดโทษ 
46 pay for v. C.W. จายเงินสําหรับ, ชดใช, จายคา, ชดเชย 
47 pay in v. C.W. จายเงินหรือเช็คเขาธนาคาร 
48 pay off v. C.W. จาย(หน้ีสิน)ทั้งหมดใหกับ, แกแคน 
49 pay phone n. C.W. โทรศัพทสาธารณะที่ใชเหรียญหรือบัตร 
50 paycheck n. C.W. เช็คเงินเดือน, เช็คเงินคาจาง, เงินเดือน 
51 payload n. C.W. สวนของเครื่องบินที่บรรทุกสินคาและผูโดยสารซึ่งมีการ

ชําระเงิน 
52 peaceful adj. C.W. สงบ, สงบเงียบ 
53 peck v. C.W. จิก, จิกกิน 
54 peculiar adj. C.W. แปลก, ไมปกติ 
55 pedagogical adj. C.W. เก่ียวกับวิธีการสอน 
56 pedestrian n. C.W. ผูเดินเทา 
57 pediatrics n. C.W. กุมารแพทยศาสตร 
58 peel v. C.W. ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผา 
59 peer n. C.W. ผูเทาเทียมกัน, ขุนนาง, เพ่ือน 
60 penfriend n. C.W. เพ่ือนทางจดหมาย 
61 penguin n. C.W. นกเพนกวิน 
62 penniless adj. C.W. ซึ่งหมดเน้ือหมดตัว 
63 pension n. C.W. เบี้ยบํานาญ, เงินบํานาญ   
64 percentage n. C.W. อัตรารอยละ, คาเปอรเซ็นต 
65 perception  n. C.W. การสัมผัสรู 
66 perceptive adj. C.W. ซึ่งสามารถหย่ังรู 
67 perfect n. C.W. สมบูรณ,  ดีเลิศ 
68 perform v. C.W. กระทํา, ปฏิบัติ, ดําเนินการ, ทําใหบรรลุความสําเร็จ, แสดง 
69 performance n. C.W. การกระทํา, การปฏิบัติ 
70 perfume n. C.W. นํ้าหอม 
71 perhaps adv. C.W. บางที, อยางเปนไปได, กระมัง 
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72 period n. C.W. ระยะเวลา,  สมัย, รอบ, ระยะเวลาหน่ึง 
73 periscope n. C.W. กลองสองดูเหนือผิวนํ้าของเรือดํานํ้า 
74 permanent adj. C.W. ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน 
75 permission n. C.W. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ 
76 persecute v. C.W. กอกวน, แกลง, รบกวน, ประหาร 
77 persistent adj. C.W. ที่คงอยูนาน, เรื้อรัง, ด้ือ 
78 persuade v. C.W. ชักชวน, ชักจูง, ทําใหเช่ือ 
79 persuasive adj. C.W. ชวนเช่ือ, ที่สามารถชักชวน 
80 pessimism n. C.W. การมองโลกในแงราย 
81 pessimistic adj. C.W. ที่มองโลกในแงราย 
82 pesticide n. C.W. ยาฆาแมลง 
83 pet v. C.W. สัตวเล้ียง 
84 petal n. C.W. กลีบดอก 
85 petroleum n. C.W. นํ้ามันปโตรเลียม 
86 pharmaceutical adj. C.W. เก่ียวกับเภสัชกรรม 
87 pharmacist n. C.W. เภสัชกร 
88 philosopher n. C.W. นักปราชญ 
89 philosophy n. C.W. การศึกษาดานปรัชญา 
90 phobia n. C.W. ความหวาดกลัว 
91 phosphate n. C.W. เกลือ 
92 phrase n. C.W. วลี, สํานวนการพูด, การพูดอยางสั้นๆ 
93 physical adj. C.W. เก่ียวกับรางกาย 
94 physician n. C.W. แพทย, หมอ, อายุรแพทย, แพทยอายุรเวช 
95 pianist n. C.W. นักเลนเปยโน 
96 pick up v. C.W. ยกขึ้น, รับ, ชวยชีวิต, ผูกมิตรกับ 
97 picturesque adj. C.W. นาดู , สวย 
98 piece of cake n. C.W. งายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ 
99 piezoelectricity n. C.W. ไฟฟาที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลตอผลึกไฟฟา 

100 pilchard n. C.W. ปลาทะเลขนาดเล็ก 
101 pilgrim n. C.W. ผูแสวงบุญ  
102 pill n. C.W. เม็ด, เม็ดยา  
103 pinpoint v. C.W. หาตําแหนงแนนอน, เจาะจง, เนน, ทําใหแนชัด 
104 piranha n. C.W. ปลาปรันยา 
105 pirate v. C.W. ปลนสะดม, ยักยอก, กระทําพฤติกรรมที่เปนโจรสลัด 
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106 Pisces n. C.W. ราศีมีน 
107 pitch n. C.W. นํ้ามันดิบ, ยางตนไม 
108 pitcher n. C.W. เหยือก, ผูขวาง, ผูโยน, ตําแหนงพักขวางลูกในกีฬาเบส

บอล 
109 pitfall n. C.W. หลุมพราง, กับดัก 
110 placard n. C.W. ปายประกาศ, แผนประกาศ 
111 placement n. C.W. การกําหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหนาที่ 
112 planet n. C.W. ดาวเคราะห 
113 plate n. C.W. โลกําบัง, จานอาหาร 
114 platform n. C.W. ชานชาลา, เวที 
115 playback n. C.W. การเปดฟงใหม, การเลนเทปที่อัดไว 
116 playwright n. C.W. นักเขียนบทละคร 
117 plead v. C.W. สารภาพ, อางเปนขอแกตัว, ขอแกตัว 
118 pleasant adj. C.W. นาพอใจ, นายินดี 
119 pleasure n. C.W. ความพอใจ, ความสบาย 
120 plentiful adj. C.W. มากมาย, ลนเหลือ, อุดมสมบูรณ 
121 plenty n. C.W. ความอุดมสมบูรณ, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง 
122 plot n. C.W. ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง 
123 plug v. C.W. อุดจุก, เสียบ 
124 plumber n. C.W. ชางทอประปา, ชางทอนํ้า, ชางตะก่ัว 
125 pocket n. C.W. กระเปาเสื้อหรือกางเกง, หลุม, แอง, บอ 
126 poem n. C.W. บทรอยกรอง 
127 poet n. C.W. กวี 
128 poetry n. C.W. บทกวี 
129 point of view n. C.W. ความเห็น 
130 poison n. C.W. ยาพิษ, ภัยอันตราย 
131 poisonous adj. C.W. มีพิษ, ประสงคราย 
132 polar adj. C.W. เก่ียวกับขั้วโลก, จุดกลาง 
133 pole n. C.W. เสา, หลัก, ขั้วโลก 
134 politic adj. C.W. ฉลาด, เจาเลห, เฉียบแหลม 
135 politically adv. C.W. เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
136 politician n. C.W. นักการเมือง 
137 pollutant n. C.W. สิ่งที่ทําใหสกปรก, ของเสีย 
138 pollute v. C.W. ทําใหสกปรก, ทําใหเสียหาย 
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139 pollution n. C.W. มลพิษ, ของเสีย 
140 polonium n. C.W. ธาตุโพโลเนียม 
141 polytheistic adj. C.W. มีความเช่ือในพระเจาที่แตกตางกัน 
142 pony n. C.W. มาขนาดเล็ก, มาพันธุเล็ก 
143 popular adj. C.W. เปนที่นิยม, ทั่วไป, สําหรับประชาชน 
144 popularize v. C.W. ทําใหเปนที่นิยม แพรหลาย 
145 port n. C.W. ทาเรือ, เมืองทา, ทา, ประตูนํ้า, ประตูเมือง 
146 portable adj. C.W. หิ้วได, พกพาได 
147 portfolio n. C.W. กระเปาใสเอกสารรูปภาพ 
148 portrait n. C.W. รูปวาด, ภาพเขียน 
149 posh adj. C.W. เก, หรูหรา, เยี่ยม, ช้ันดี 
150 position n. C.W. ตําแหนง 
151 possession n. C.W. การมี, การเปนเจาของ 
152 possible adj. C.W. เปนไปได 
153 post n. C.W. การสงทางไปรษณีย 
154 posterity n. C.W. คนช้ันหลัง, คนรุนลูกรุนหลาน 
155 potential adj. C.W. มีประสิทธิภาพ, มีศักยภาพ, เปนไปได 
156 potentially adv. C.W. อยางมีศักยภาพ, มีความเปนไปได 
157 potholder n. C.W. ถุงมือสําหรับหยิบหมอหรือจานที่รอนอยู 
158 potion n. C.W. ยาเสนห, ขนาดเครื่องด่ืมครั้งหน่ึง 
159 pouch n. C.W. กระเปา, ถุง 
160 pour v. C.W. เท,ริน 
161 poverty n. C.W. ความจน 
162 practical adj. C.W. ที่ปฏิบัติไดจริง 
163 precision n. C.W. ความถูกตอง 
164 predator n. C.W. สัตวที่กินสัตวอื่นเปนอาหาร 
165 predecessor n. C.W. บรรพบุรุษ 
166 predict v. C.W. ทํานาย 
167 prediction n. C.W. คําทํานาย 
168 predominant adj. C.W. มีอํานาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกวา 
169 prefer v. C.W. ชอบมากกวา, เสนอ 
170 pregnant adj. C.W. มีครรภ, ต้ังครรภ, ต้ังทอง 
171 prejudice n. C.W. ลําเอียง 
172 premature adj. C.W. ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่, ยังไมถึงเวลาอันควร 
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ลําดับท่ี คําศัพท parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

173 premiere n. C.W. การแสดงรอบปฐมทัศน, นักแสดงนําหญิง 
174 preparation n. C.W. การเตรียม, การเตรียมการ, วิธีการเตรียมการ, สิ่งที่เตรียม 
175 preparatory adj. C.W. เปนการเตรียมใหพรอม 
176 prepare v. C.W. เตรียมพรอม 
177 prepay v. C.W. จายลวงหนา, ชําระกอนแลว 
178 preposterous adj. C.W. ผิดปกติ, ประหลาด  
179 preread v. C.W. กอนอาน 
180 prerogative n. C.W. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์ 
181 prescribe v. C.W. ออกคําสั่ง, กําหนด, บัญญัติ, ช้ีแนะ, แนะนํา 
182 presentation n. C.W. การเสนอ, การแสดงตัว 
183 preserve v. C.W. รักษาไว, คงไว 
184 president n. C.W. ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข 
185 pressing n. C.W. เครื่องอัด, การอัด 
186 pressure n. C.W. การกด, ความกดดัน, ความอดทนอดกลั้น 
187 prestige n. C.W. ความนิยม, ความนับถือ, ช่ือเสียง, เกียรติศักด์ิ 
188 prestigious adj. C.W. มีช่ือเสียง, มีเกียรติ, เปนที่เคารพนับถือ 
189 presumption n. C.W. การอนุมาน, การสันนิษฐาน 
190 pretend v. C.W. แกลงทําวาเปนจริง 
191 prevalent adj. C.W. มีอยูทั่วไป 
192 prevent v. C.W. ปองกัน, ขัดขวาง, ตอตาน 
193 prevention n. C.W. การปองกันหรือขัดขวาง 
194 preview v. C.W. แสดงหรือชมลวงหนา 
195 previous adj. C.W. เปนการกระทําหรือเกิดขึ้นกอนกําหนดใจเร็วดวนได 
196 price n. C.W. ราคา 
197 prickle n. C.W. หนาม, ขนแหลม 
198 priesthood n. C.W. ตําแหนงของพระหรือบาทหลวง 
199 primarily adv. C.W. เปนสวนใหญ, เปนหลัก 
200 primitive adj. C.W. แรกเริ่ม, เบื้องตน, สมัยแรก 
201 principal n. C.W. หัวหนา, ตัวการ, อันดับแรก, อันดับหน่ึง, สําคัญที่สุด 
202 principle n. C.W. หลัก, หลักการ, กฎ 
203 prior adj. C.W. กอน, ที่มีคาและความสําคัญเปนอันดับแรก 
204 prison n. C.W. คุก, เรือนจํา, ตาราง 
205 private adj. C.W. สันโดษ, สวนตัว, ไมปลอยใหคนอื่นรู 
206 privileged adj. C.W. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิ์พิเศษ 
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ลําดับท่ี คําศัพท parts of 
Speech 

Word 
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207 probably adv. C.W. เปนไปไดมากที่สุด 
208 problem n. C.W. ปญหา 
209 procure v. C.W. หาผูหญิงมาเปนโสเภณี, กอใหเกิดผล, ลอลวง 
210 prodigal  adj. C.W. ฟุมเฟอย, สุรุยสุราย, ใจปา 
211 prodigy n. C.W. อัจฉริยบุคคล, ผูมีความสามารถพิเศษ 
212 produce v. C.W. ผลิต, กอใหเกิด 
213 producer n. C.W. ผูผลิต, ผูสราง 
214 profession n. C.W. อาชีพ, กลุมผูเช่ียวชาญ 
215 professor n. C.W. ศาตราจารย 
216 progress n. C.W. ความกาวหนา, ความเจริญ, การเดินไปขางหนา 
217 progressively adv. C.W. อยางคอยๆไปทีละนอย, อยางตอเน่ือง 
218 project n. C.W. โครงงาน, แผนการวิจัย 
219 proletariat n. C.W. กรรมกร, ไพร 
220 prominent adj. C.W. เดน, เดนชัด, สะดุดตา, มีช่ือเสียง, โดงดัง 
221 promise n. C.W. การใหสัญญา 
222 promotion n. C.W. สนับสนุน, การสงเสริม, การใหกําลังใจ, การกอการ, การ

กอสราง 
223 prompt adj. C.W. ฉับไว, รวดเร็ว, ตรงตอเวลา 
224 propeller n. C.W. เครื่องจักรที่ติดในรถ, ใบพัด 
225 proper adj. C.W. เหมาะสม, สมควร, ถูกตอง, ถูกกาลเทศะ, เครงครัด 
226 property n. C.W. ทรัพยสิน, สมบัติ, กรรมสิทธิ ์
227 proponent  n. C.W.  ผูเสนอ, ผูสนับสนุน 
228 proportion n. C.W. สวน, สัดสวน, ความสมดุล 
229 proposal n. C.W. การเสนอ , ขอเสนอ , การขอแตงงาน 
230 propose v. C.W. เสนอ, บอกจุดประสงค 
231 prosecution n. C.W. การดําเนินคดี, การฟองรอง 
232 prospect n. C.W. ความเปนไปได, ภาพที่มองเห็น 
233 prosperity n. C.W. ความเจริญ, ความรุงเรือง 
234 protest v. C.W. คัดคาน, ประทวง 
235 proudly  adv. C.W. อยางหยิ่งทะนง 
236 prove v. C.W. พิสูจน, ตรวจสอบ 
237 provide v. C.W. จัดเตรียม, จัดหา 
238 prowess n. C.W. ความอาจหาญ, ความองอาจ 
239 proximity n. C.W. ความใกลชิด, ความใกลเคียง 
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ลําดับท่ี คําศัพท parts of 
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240 psychological adj. C.W. เก่ียวกับจิตวิทยา 
241 psychologist n. C.W. นักจิตวิทยา 
242 psychology n. C.W. จิตวิทยา 
243 publicist n. C.W. นักหนังสือพิมพ, นักประชาสัมพันธ 
244 publicity n. C.W. การโฆษณา, การเผยแพร 
245 publish v. C.W. จัดพิมพและนําออกวางจําหนาย 
246 pull down v. C.W. ฆา, ทําลาย, รื้อ, ถอน, หาเงินได, โนมลง 
247 pulp n. C.W. เน้ือผลไม, สิ่งที่บดจนละเอียด, เยื่อ 
248 pump v. C.W. สูบลม, สูบนํ้า 
249 punctual adj. C.W. ตรงตอเวลา, รักษาเวลา, ตามกําหนด 
250 punctuality n. C.W. ความเที่ยงตรง 
251 punish v. C.W. ลงโทษ, ทําโทษ 
252 punishment n. C.W. การลงโทษ 
253 pupil n. C.W. เด็กนักเรียน, ผูเยาว 
254 puppet n. C.W. หุน, หุนกระบอก 
255 purchase v. C.W. ซื้อ, หามาได 
256 purpose n. C.W. วัตถุประสงค, ความมุงประสงค, ความมุงหมาย 
257 purse n. C.W. ถุงเงิน, กระเปาเงิน, กระเปาถือ, เงินรวบรวม 
258 put in v. C.W. วางใน, ปลูกในดิน, เขียนเพ่ิม, สอดแทรก 
259 put off v. C.W. ถอดออก, ยอมใหออกจากพาหนะ 
260 put on v. C.W. วางบน, สวม, สวมใส, ทําใหติด, เริ่มทํางาน, เพ่ิม 
261 puzzle n. C.W. ปญหา, ปริศนา 

 
17. หมวด  Q 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 quadruple  adj. C.W. 4 เทา , ประกอบดวย 4 สวน , 4 จังหวะ 

2 qualification n. C.W. คุณสมบัติ , ความเหมาะสม 

3 quality n. C.W. คุณภาพ, คุณลักษณะ, ความดี 

4 quarrel n. C.W. การทะเลาะเบาะแวง 

5 questionnaire n. C.W. แบบสอบถาม 

6 quotation n. C.W. การยกคําพูดผูอื่นมาอาง 

7 quote v. C.W. ยก (คําพูด, ขอความ), ยกคําพูดของ 
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18. หมวด  R 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 raccoon n. C.W. ตัวแร็กคูน 
2 race n. C.W. เช้ือชาติ, เผาพันธุ, เช้ือสาย 
3 racial adj. C.W. เก่ียวกับเช้ือชาติ, เผาพันธุ, เช้ือสาย 
4 racism  n. C.W. ลัทธิชนชาติ, ลัทธิเหยียดผิว 
5 radar n. C.W. เรดาร 
6 radical n. C.W. คนหัวรุนแรง, ผูที่ตองการเปล่ียนถึงรากเหงา 
7 radium n. C.W. เรเดียม 
8 rage v. C.W. เดือดดาล, เดือด, ปนปวน, ลุกลาม 
9 rainfall n. C.W. ปริมาณนํ้าฝน 
10 rainforest n. C.W. ปาทึบเขตรอน 
11 raise v. C.W. เปด, เงย, ยกขึ้น, เล้ียงเด็ก 
12 rambunctious n. C.W. สงเสียงอึกทึก, เอะอะโวยวาย 
13 ranch n. C.W. ฟารมปศุสัตว, ทุงเล้ียงสัตว 
14 range n. C.W. ขอบเขต 
15 rapidly adv. C.W. อยางรวดเร็ว 
16 raspberry n.  C.W. ผลไมเล็กๆ รสเปรี้ยวจําพวก rubus 
17 rate n. C.W. อัตรา, ระดับ, ภาษี 
18 rather adv. C.W. คอนขาง, คอนขางจะ, พอสมควร, มากกวา 
19 ration n. C.W. การปนสวน, ปริมาณปนสวน 
20 rational adj. C.W. มีเหตุผล, ตามเหตุผล 
21 ravenous adj. C.W. หิวโซ 
22 reach v. C.W. เอื้อม, ยื่นถึง, มาถึง, ไปถึง 
23 reaction n. C.W. ปฏิกิริยา, การโตตอบ, การตอบสนอง 
24 realistic adj. C.W. เปนจริงเปนจัง 
25 reality n. C.W. ความเปนจริง, สภาพที่เปนจริง, ของจริง 
26 realize v. C.W. เขาใจ, ตระหนัก, รู, สํานึก 
27 reap v. C.W. เก็บเก่ียว, ไดรับผลตอบแทน 
28 reappear v. C.W. เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นกอน 
29 rearrange v. C.W. จัดใหม, ปรับปรุง 
30 reassure v. C.W. ทําใหมั่นใจใหม 
31 rebellious adj. C.W. เปนการกบฏ 
32 receipt n. C.W. ใบเสร็จรับเงิน 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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33 receive v. C.W. รับ, ไดรับ, ไดมาซึ่ง, ตอนรับ, ประสบ 
34 recently adv. C.W. อยางเร็วๆ น้ี, เมื่อไมนานมาน้ี 
35 receptionist n. C.W. พนักงานตอนรับ 
36 receptivity n. C.W. การรับ, การรับรอง , การตอนรับ 
37 recipe n. C.W. ตํารากับขาว, สูตร 
38 recipient n. C.W. ผูรับ 
39 recital n. C.W. การเลนดนตรีเด่ียว, การทอง, การทองใหครูฟง, อาขยาน 
40 recite v. C.W. ทอง, เลา, สาธยาย, บรรยาย 
41 reckless adj. C.W. สะเพรา, ไมระวัง 
42 reckon v. C.W. คํานวณ, คิดวา, คาดวา 
43 recognize v. C.W. จําได, จําแนกออก, รูจัก, ยอมรับ, ทักทาย, แสดงวารูจัก 
44 recommend v. C.W. ช้ีแนะ, ฝากฝง 
45 recommendation n.  C.W. ขอเสนอแนะ 
46 record v. C.W. บรรทุก, แสดง, บอก 
47 recover v. C.W. เอาหรือไดกลับคืน, ชดเชย 
48 recovery n. C.W. ชนะคดี, เอาหรือไดกลับคืน 
49 recreation n. C.W. ความบันเทิง 
50 recycle v. C.W. นํากลับมาใชอีก 
51 reduce v. C.W. ลดลง, ลดราคา, รวบยอด 
52 reek v. C.W. ปลอยควัน, ปลอยไอ 
53 refer v C.W. อางอิง 
54 reference n. C.W. การอางอิง, หนังสืออางอิง, เครื่องหมายอางอิง, ความสัมพันธ 
55 reflect v. C.W. สะทอนกลับ, แสดงใหเห็น, ไตรตรอง 
56 reflection n. C.W. การสะทอน, แสงสะทอน 
57 refrigerator n. C.W. ตูเย็น 
58 refuge n. C.W. ที่หลบภัย, ที่กําบัง 
59 refund v. C.W. ใชคืนให, คืนเงินให 
60 refuse v. C.W. ปฏิเสธ 
61 regard v. C.W. พิจารณา, ถือวา, ใหเกียรติ 
62 regarding prep. F.W. เก่ียวกับ, ในเรื่อง 
63 reggae n. C.W. ดนตรีที่มีลีลาสนุกสนาน 
64 region n. C.W. พ้ืนที่, บริเวณ 
65 register v. C.W. ลงทะเบียน 
66 registration n. C.W. การจดทะเบียน, การลงทะเบียน 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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67 regret v. C.W. เสียใจ, สลดใจ 
68 regular adj. C.W. ตามปกติ, โดยปกติ 
69 regularly adv. C.W. อยางเปนปกติ 
70 regulate v. C.W. ควบคุม, กําหนด, ปรับตัว 
71 regulation n. C.W. การออกกฎ, กฎหมาย 
72 rehabilitate v. C.W. บําบัด, ซอมแซม, คืนตําแหนงให 
73 rehearsal n. C.W. การฝกซอม 
74 reject v. C.W. ปฏิเสธ,ไมยอมรับ 
75 relate v. C.W. บอก, เลา, บรรยาย, เช่ือมโยง, สัมพันธ 
76 relationship n. C.W. ความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
77 release v. C.W. ปลอย, ปลด, ลง, ตีพิมพ, ออก 
78 relegate v. C.W. จําแนก, เสนอ, ขับไล, จํากัด 
79 relentless adj. C.W. เขมงวด 
80 reliable adj. C.W. เช่ือถือได, ไวใจได 
81 relief n. C.W. การผอนคลาย 
82 relieve v. C.W. บรรเทา, ลด, ผอนคลาย, ปลดปลอย, ชวยเหลือ, สงเคราะห 
83 religious adj. C.W. เครงศาสนา 
84 reluctant adj. C.W. ไมเต็มใจ, ฝนใจ 
85 reluctantly adv. C.W. ไมเต็มใจ 
86 rely on v. C.W. ไวในใจ, ขึ้นอยูกับ 
87 remain v. C.W. เหลืออยู, ยังคงเปน 
88 remember v. C.W. จดจําไว, จําได 
89 remind v. C.W. เตือนความจํา, เตือน, ทําใหระลึกถึง, ทําใหจําได 
90 reminder n. C.W. สิ่งใหชวยจําได 
91 remit v. C.W. ยกเลิก, ละเวน 
92 removal n. C.W. การเอาออก, การยาย, การฆา 
93 renewal n. C.W. การปรับปรุง, การทําใหกลับดีดังเดิม 
94 renew v. C.W. ซอมแซม, เติมใหเต็มอีกครั้ง 
95 rent n. C.W. คาเชา, การเชา 
96 repair v. C.W. ซอมแซม, แกไข, รักษา, เยียวยา, ชดเชย 
97 repairer n. C.W. ชางซอม 
98 repeat v. C.W. กลาวซ้ํา, พูดอีก 
99 repeatedly adv. C.W. ทําซ้ํา, พูดซ้ํา 

100 repercussion n. C.W. ผลกระทบ, การสะทอนกลับ 
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101 replace v. C.W. แทนที่, ทําหนาที่แทน, รับชวง, ชดใชคืน 
102 replacement n. C.W. การแทนที่, การสวมตําแหนง, การทําหนาที่แทน 
103 replenishment n. C.W. การเติมใหเต็ม 
104 report n.  C.W. รายงาน 
105 reporter n. C.W. ผูสื่อขาว 
106 represent v. C.W. เปนตัวแทน, เลนบทเปน 
107 representation n. C.W. ผูแทน, ตัวแทน 
108 repression n. C.W. การทารุณ 
109 reptile n. C.W. สัตวเล้ือยคลาน 
110 require v. C.W. ตองการ, เรียกรอง, ขอ 
111 rerun v. C.W. เริ่มใหม, ฉายใหม 
112 rescue v. C.W. ชวยเหลือ, ชวยใหรอด 
113 research n. C.W. การคนควา, การวิจัย 
114 resemble v. C.W. คลายคลึงกับ, เหมือนกับ 
115 reservation n. C.W. การสงวน, การรักษาไว 
116 resident n. C.W. ผูอยูอาศัย 
117 residential adj. C.W. เก่ียวกับที่อยูอาศัย 
118 resist v. C.W. ตอตาน, อดทน, ขัดขวาง 
119 resolution n. C.W. ความแนวแน, ความเด็ดเด่ียว, การยืนหยัด, มติ, การลงมติ 
120 resonance n. C.W. เสียงกอง, เสียงสะทอน, เสียงกังวาน, เสียงรัว 
121 resort v. C.W. อาศัย, พ่ึง, ใช 
122 resourceful adj. C.W. อุดมสมบูรณ, หัวดี 
123 resource n. C.W. แหลงที่มา, ทรัพยากร 
124 respectable adj. C.W. นานับถือ, นาเคารพ 
125 respectively adv. C.W. ตามลําดับ, เปนลําดับ 
126 respiratory adj. C.W. สําหรับการหายใจ 
127 respond v. C.W. ตอบ, ตอบสนอง 
128 response n. C.W. คําตอบ, การตอบ, คํารับ, ผลตอบ 
129 responsible adj. C.W. มีความรับผิดชอบ 
130 restatement n. C.W. การประกาศซ้ํา, การกลาวซ้ํา 
131 restructure v. C.W. ปรับโครงสรางใหม 
132 result n. C.W. ผล, ผลลัพธ, คําตอบ 
133 resuscitation n. C.W. การทําใหฟนคืน, การทําใหคืนชีพ 
134 retired adj. C.W. ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยูอยางสันโดษ 
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135 retirement n. C.W. การปลดเกษียณ, การอยูอยางสันโดษ 
136 retouch v. C.W. ปรับปรุง, ตกแตง 
137 retrain v. C.W. เก็บ, เก็บไว, จํา, จดจํา, วาจาง 
138 reunion n. C.W. การชุมนุมกัน, การกลับมารวมกันใหม 
139 reunite v. C.W. รวมตัวกันใหม, รวมกันใหม, สามัคคีกันใหม 
140 reuse v. C.W. นํามาใชซ้ํา 
141 reveal v. C.W. เปดเผย, แสดงใหเห็น 
142 revenge  v. C.W. แกแคน 
143 revenue n. C.W. ภาษีอากร 
144 reverse adj. C.W. กลับกัน, ตรงกันขาม, ถอยหลัง 
145 reviewer n. C.W. นักวิจารณ 
146 revive v. C.W. ฟนฟูทําใหคืนชีพ, กระตุน, เราใจ 
147 revolution n. C.W. การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง 
148 revolutionize v. C.W. การปฏิวัติ, ทําใหเกิดเปล่ียนแปลงอยางมาก 
149 rhythm n. C.W. จังหวะ, เสียงสัมผัส, จังหวะดนตรี 
150 ridge n. C.W. สัน, สันเขา, สันปนนํ้า, เทือกเขา, ทางแคบ 
151 ridiculous adj. C.W. นาขัน, นาหัวเราะ 
152 right away adv. C.W. ทันทีทันใด 
153 right now adv C.W. ทันที 
154 rigid adj. C.W. แข็ง, ตายตัว, เขมงวด, กวดขัน 
155 rip v. C.W. ตัด, ฉีก, ทิ้ง, เลาะ 
156 risk v. C.W. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทํา, ลอง 
157 risky adj. C.W. เสี่ยงภัย, มีอันตราย 
158 rival n. C.W. คูแขง, คูตอสู, คูปรับ 
159 river n. C.W. แมนํ้า, ลําธาร 
160 roadrunner n.  C.W.  นกจําพวก Geogoccyx Californianus 
161 roam v. C.W. ทองเที่ยว, เดินเตร 
162 robe v. C.W. ใสเสื้อคลุม, สวมเสื้อ, แตงตัว 
163 rocky  adj. C.W. เต็มไปดวยหิน, มีหินมาก, ประกอบดวยหิน, คลายหิน 
164 role n. C.W. บทบาทการแสดง, บทบาทในสังคม 
165 romantic adj. C.W. เก่ียวกับความรัก, เรารอน 
166 roughage n. C.W. กากอาหาร, อาหารเน้ือหยาบซึ่งชวยในการขับถาย 
167 route n. C.W. ทาง, เสนทางเดิน 
168 routine n. C.W. งานประจํา, กิจวัตรประจําวัน 



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 84 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

169 row n. C.W. แถว, แนว, แถวกระดานหมากรุก 
170 rubble n. C.W. ยางลบ 
171 rude adj. C.W. หยาบคาย, หยาบ 
172 rugby n. C.W. กีฬารักบี้ 
173 ruin n. C.W. ความพินาศ, ซากปรักหักพัง 
174 rumor n. C.W. ขาวลือ 
175 run away with v. C.W. พาหนี, เอาชนะ, ไปเร็วเกินกวาจะควบคุมได 
176 run down v. C.W. รีบว่ิงลง, ไหลลง, กระแทก, ดาวา, กวาดสายตา 
177 run into v. C.W. ไหลเขามา, ว่ิงชน, ว่ิงเขามาอยางเร็ว 
178 run out v. C.W. หมด, รอยหรอ, คอยๆ หมดไป, ปลอยออกไป 
179 run over  v. C.W. ชนแลวทับ, ทบทวน, ลนออกมา 
180 runner n. C.W. นักว่ิง 
181 rural adj. C.W. ในชนบท, เก่ียวกับเกษตร, เก่ียวกับบานนอก 
182 rush v. C.W. กระทําอยางรีบเรง, เรงรีบ 

 
19. หมวด  S 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 sabotage n. C.W. การกอวินาศกรรม, การลอบทําลาย 
2 sac n. C.W. ถุง 
3 sacrifice v. C.W. สังเวย, บวงสรวง, สละ, เสียสละ, พลี 
4 sadness n. C.W. ความเศรา, ความเสียใจ, ความโทมนัส 
5 Sagittarius n. C.W. กลุมดาวมามีหนาเปนคน 
6 sailor n. C.W. กะลาสีเรือ 
7 sake n. C.W. ประโยชน, จุดมุงหมาย 
8 salesclerk n. C.W. พนักงานขายในรานคา 
9 salesperson n. C.W. พนักงานขาย 

10 saliva n. C.W. นํ้าลาย 
11 sallow adj. C.W. ซีดเซียว 
12 salmon n. C.W. ปลาแซลมอนใชเปนอาหาร 
13 saloon n. C.W. รานเหลา, โรงเต้ียม, หองโถงใหญใชรับรองแขก 
14 sanctuary n. C.W. สถานที่ศักด์ิสิทธิ์, ที่หลบภัย 
15 sandstone n. C.W. หินทราย 
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16 sap n. C.W. นํ้าเล้ียง, นํ้าหลอเล้ียงตนไม 
17 sapling n. C.W. ตนไมออน, หนอตนไม 
18 satellite n. C.W. ดาวบริวาร, บริวาร 
19 satire n. C.W. การเหน็บแนม, การเสียดสี 
20 satirical adj. C.W. เสียดสี, เปรียบเปรย, เหน็บแหนม, ถากถาง 
21 satisfaction n. C.W. ความพอใจ, การทําใหพอใจ 
22 satisfied adj. C.W. พอใจ, แนใจ, สนใจ 
23 saucer n. C.W. ชามรองถวย 
24 sausage n. C.W. ไสกรอก 
25 scalene n. C.W. (รูปกรวย) มีแกนเอียงไปที่ฐาน, (สามเหล่ียม) มีดานไม

เทากัน 
26 scandal n. C.W. เหตุการณอื้อฉาว, เรื่องนาอาย, เรื่องนาอัปยศ 
27 scan v. C.W. มองกวาด, ดูผานๆ ตา 
28 scarcity n. C.W. ความขาดแคลน, ความไมเพียงพอ 
29 scarves n. C.W. ผาพันคอชนิดยาว, เน็คไท, ผาโพกหัวหรือสะพายไหลของ

สตรี 
30 scatter v. C.W. ทําใหกระจัดกระจายไป, ทําใหแพรไป 
31 scenery n. C.W. ทิวทัศน, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ 
32 scent n. C.W. กล่ิน, กล่ินสาบ, กล่ินเฉพาะ, นํ้าหอม 
33 schedule n C.W. รายการ, หมายกําหนดการ 
34 scheme n. C.W. รายการ, แผนการ 
35 scholarship n. C.W. ความเปนนักวิชาการ, ทุนการศึกษา 
36 science fiction n. C.W. นวนิยายวิทยาศาสตร 
37 scientific adj. C.W. เก่ียวกับวิทยาศาสตร 
38 scorpion n. C.W. แมงปอง 
39 scour v. C.W. ขัดใหสะอาด, ถูจนสะอาด 
40 scram n. C.W. การจากไปอยางรวดเร็ว, การหยุดชะงัก 
41 scramble v. C.W. ปนปาย, ตะกาย, ชวงชิง 
42 scrapbook n. C.W. สมุดติดรูปหรือขาวที่ตัดมาจากหนาหนังสือพิมพและอื่นๆ 
43 scratch v. C.W. ขูด, ขีด, เกา, ขวน 
44 screenplay n. C.W. บทภาพยนตร 
45 scruple n. C.W. ศีลธรรม, จรรยา, จํานวนนอยมาก 
46 sculptor n. C.W. ประติมากร, ชางปน 
47 seagull n. C.W. นกนางนวล 
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48 seal v. C.W. ปดผนึก, ประทับตรา 
49 search v. C.W. คนหา, สํารวจ 
50 seashore n. C.W. ชายฝงทะเล 
51 seaside n. C.W. ชายทะเล, ชายหาด 
52 secondary adj. C.W. เปนที่สอง, เปนรอง 
53 secret adj. C.W. ลับ, เปนความลับ, เรนลับ 
54 secretary n. C.W. เลขานุการ 
55 secretive adj. C.W. ไมพูด, แอบแฝง, ลับๆลอๆ 
56 secret n. C.W. ความลับ, ความลึกลับ 
57 section n. C.W. แผนก, หมู 
58 secure adj. C.W. ไมมีกังวล, แนนอน, ปลอดภัย 
59 securely adv. C.W. อยางมั่นคง, อยางมั่นใจ 
60 seldom adv. C.W. ไมคอยจะ, ไมบอยนัก, นานๆ ครั้ง, หายาก 
61 selection n. C.W. การเลือก, การคัดเลือก 
62 self-indulgent adj. C.W. ตามใจตัวเอง,ซึ่งเอาแตใจตัวเอง 
63 selfish adj. C.W. เห็นแกตัว, เพ่ือผลประโยชนของตัวเอง 
64 semantic n. C.W. การศึกษาศาสตรที่เก่ียวกับความหมายของคํา 
65 semester n. C.W. ภาคการศึกษา 
66 seminar n. C.W. การประชุมสัมมนา 
67 sensation n. C.W. ความรูสึกทางกายภาพ, ความรูสึกในจิตใจหรือรางกาย 
68 sensible adj. C.W. มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติ 
69 sensitive adj. C.W. ไวตอความรูสึก, รูสึกไดงาย 
70 separately adv. C.W. แยกออก, แบงสรร 
71 sequel n. C.W. ผลที่ตามมา, เรื่องตอเน่ือง 
72 sequence n. C.W. การตอเน่ืองกัน, ลําดับเหตุการณ 
73 serve up v. C.W. จัดหาให 
74 session n. C.W. การประชุม 
75 set off v. C.W. เริ่มตนออกเดินทาง, สงเสริม, สนับสนุน, แหย 
76 set up v. C.W. สรางขึ้น, ต้ังขึ้น 
77 settle down v. C.W. สรางถ่ินฐาน, ต้ังรกราก 
78 severe adj. C.W. เขมงวด, โหด, เครงครัด 
79 sew v. C.W. เย็บ, เย็บผา 
80 sexually adv. C.W. เก่ียวกับเพศ 
81 shake v. C.W. ทําใหสั่น, เขยา 
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82 shame n. C.W. ความอับอาย, ความละอายใจ, ความสบายหนา 
83 shape n. C.W. รูปราง, รูปทรง, รูปพรรณสัณฐาน 
84 sharp adj. C.W. คม, ชัด, เฉียบแหลม 
85 sharply adv. C.W. อยางชัดเจน, อยางฉลาด 
86 sheer adj. C.W. เต็มที่, ที่สุด, ที่เดียว 
87 shelter n. C.W. ที่กําบัง, ที่ล้ีภัย, ที่พักอาศัย 
88 shift v. C.W. เคล่ือน, เล่ือน, ยักยาย, ผลัก 
89 shiny adj. C.W. ซึ่งเปนมันเงา, สุกใส 
90 shipwreck n. C.W. การทําลายเรือ, การสูญเสียเรือ 
91 shoal n. C.W. ที่ต้ืนในนํ้า, ฝูง, ฝูงปลาหรือฝูงสัตวนํ้า 
92 shore n. C.W. ฝง, ฝงทะเล, ประเทศ 
93 shortage n. C.W. ความขาดแคลน 
94 shorten v. C.W. ทําใหสั้นลงหรือลดลง 
95 show-off v. C.W. ทําให(บางสิ่ง)โดดเดน 
96 shred n. C.W. เศษผาหรือกระดาษเปนแถบเรียบยาว 
97 shrink v. C.W. หดตัว, ยน, เหี่ยว 
98 shuttle n. C.W. กระสวยเครื่องทอผา, กระสวยเครื่องจักร 
99 shy adj. C.W. อาย, ขี้อาย 
100 sidewalk n. C.W. ทางเทา, บาทวิถี 
101 siesta n. C.W. การงีบหลับตอนเท่ียง 
102 sightseeing n. C.W. การเที่ยวชม, การเยี่ยมชม 
103 sightseer  n. C.W. ผูเที่ยวชม, ผูเยี่ยมชม 
104 signal n. C.W. สัญญาณ, เครื่องหมาย 
105 signature n. C.W. ลายเซ็น, ลายมือช่ือ, การเซ็นช่ือ, สัญญาณ 
106 significant adj. C.W. แพรหลาย, เห็นไดชัด 
107 silicon n. C.W. ธาตุอโลหะชนิดหน่ึงมีสัญลักษณ , ซิลิโคน 
108 similar adj. C.W. คลายคลึง, เหมือน 
109 similarity n C.W. ความคลายคลึงกัน, ความเหมือนกัน 
110 simply adv. C.W. งายๆ, ชัดเจน, เรียบๆ 
111 simultaneously adv. C.W. ในเวลาเดียวกัน 
112 sincerely adv. C.W. อยางจริงใจ, อยางใจซื่อ, อยางแทจริง 
113 singer n. C.W. นักรอง 
114 sink v. C.W. จม, ตํ่าลง, ตก 
115 sitcom n. C.W. เรื่องตลก, ละครตลก 
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116 site n. C.W. ตําแหนง, สถานที่, จุด, ที่ต้ัง 
117 situation n. C.W. สถานการณ, ฐานะ, ตําแหนง, สถานที่ 
118 skeleton n. C.W. โครงสรางของกระดูก 
119 skeptic n. C.W. ผูสงสัย 
120 skill n. C.W. ความเช่ียวชาญ, ทักษะ 
121 skim v. C.W. อานหรือมองผานอยางรวดเร็ว 
122 skull n. C.W. หัวกะโหลก 
123 skylight n. C.W. เสนขอบฟา, ขอบฟา 
124 skyscraper n. C.W. ตึกสูงมาก, อาคารสูง 
125 slam v. C.W. ปดดังปง, ขวาง, เหว่ียง,กระแทก 
126 slap v. C.W. ตบ, ฟาด 
127 sleek adj. C.W. ล่ืน, เรียบ, เปนมัน, ออนน่ิม 
128 sleepy adj. C.W. งวงนอน 
129 sleeve n. C.W. แขนเสื้อ 
130 slice v. C.W. เฉือนออกเปนแผนบางๆ 
131 slightly adv. C.W. อยางเล็กนอย 
132 slip v. C.W. ล่ืนไถล, ทําใหไถลไป 
133 slipper n. C.W. รองเทาแตะ 
134 slippery adj. C.W. ล่ืน, เจาเลห, เช่ือไมได 
135 slow down v. C.W. แลนชาลง 
136 slumber v. C.W. งีบหลับ, สัปโงก, นอนหลับ, อยูเฉยๆ 
137 slump v. C.W. ตกตํ่ามาก, ฮวบลง, ซบเซา 
138 sly adj. C.W. ฉลาดแกมโกง, ซึ่งแอบทํา 
139 smell v. C.W. ไดกล่ิน, สงกล่ิน, มีกล่ิน 
140 smuggle v. C.W. ลักลอบนําสินคาเขาหรือออกโดยผิดกฎหมาย 
141 snaky adj. C.W. เหมือนงู, ราย 
142 snatcher n. C.W. ผูฉกฉวย, ผูควา 
143 sneaker n. C.W. รองเทาสนยางหรือพลาสติก, รองเทาผาใบสนยาง, รองเทา

ทัศนาจร 
144 sneeze v. C.W. จาม 
145 snout n. C.W. สวนที่เปนจมูกและปากของสัตว 
146 so-called adj. C.W. ดังกลาว, เปนที่รูจักแพรหลาย 
147 sociable adj. C.W. ชอบเขาสังคม 
148 software n. C.W. โปรแกรมตางๆที่ใชกับคอมพิวเตอร 
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149 soggy adj. C.W. เปยก, ช้ืน, เฉอะแฉะ 
150 solar adj. C.W. เก่ียวกับดวงอาทิตย, จากดวงอาทิตย 
151 somehow adv. C.W. ดวยเหตุอยางใดอยางหน่ึง 
152 somersault v. C.W. ตีลังกา 
153 somewhat adv. C.W. คอนขาง 
154 somewhere adv. C.W. บางแหง, โดยประมาณ 
155 sooner n. C.W. ผูที่เขาครอบครองที่ดินของรัฐกอนไดรับอนุญาต, ผูเขาจับ

จองที่ดินของรัฐ 
156 sophomore n. C.W. นักศึกษาช้ันปที่สอง 
157 sorcerer n. C.W. พอมด 
158 sorority  n. C.W. สโมสรของนักเรียนหญิง 
159 sort n C.W. ประเภท, ลักษณะ 
160 sort out v. C.W. จัดลําดับ, แยกออก, ทําใหกระจาง 
161 soul n. C.W. วิญญาณ, จิตวิญญาณ, พลังจิต, มนุษย, บุคคล 
162 soundtrack n. C.W. เสียงในฟลม 
163 sour adj. C.W. เปรี้ยว, บูด, เสีย, ขุนเคือง 
164 source n. C.W. ตนตอ, บอเกิด, ตนนํ้า 
165 space n. C.W. อวกาศ 
166 spacecraft n. C.W. เครื่องบินอวกาศ 
167 spacious adj. C.W. มีเน้ือที่มาก, กวางขวาง, กวางใหญไพศาล 
168 spark n. C.W. ประกายไฟ, ไฟพะเนียง, การลุกเปนไฟ 
169 sparrow n. C.W. นกกระจอก 
170 sparse adj. C.W. จํานวนนอย,  ไมหนาแนน 
171 spatula n C.W. ชอนปากแบนกวางและทูสําหรับตักหรือแผสารหรือยา 
172 speak up v. C.W. พูดเสียงดัง, คุยเสียงดัง 
173 spear n. C.W. หอก, หลาว, ทวน 
174 specialize v. C.W. เปนผูเช่ียวชาญ, เปนผูชํานาญ 
175 specific adj. C.W. ระบุ, เฉพาะเจาะจง 
176 specious adj. C.W. นาชมแตภายนอก, หนาเน้ือใจเสือ 
177 spectacular adj. C.W. นาต่ืนเตน, เก่ียวกับการแสดงตอหนาสาธารณชน 
178 spectrum n. C.W. แถบแสงสีแดงถึงมวงเกิดจากการหักเหของแสงผานปริซึม 
179 speculate v. C.W. พิจารณา,ใครครวญ 
180 speed up v. C.W. เรง, เรงมือ, เรงเครื่อง 
181 spend v. C.W. ใช (เวลา), ใชเงิน, จายเงิน, ใหเงิน 
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182 sphere n. C.W. ทรงกลม, วง, ขอบเขต, ลูกโลก 
183 spherical adj. C.W. เปนรูปทรงกลม, เปนลูกกลม 
184 spike n. C.W. เดือยแหลม, เหล็กแหลม, ตะปูรางรถไฟ 
185 spill v. C.W. ทําหก, ทําใหทะลัก 
186 spine n. C.W. กระดูกสันหลัง 
187 spiny adj. C.W. เต็มไปดวยหนาม 
188 spiral n. C.W. เสนขด , สิ่งที่หมุนรอบ 
189 spiritual adj. C.W. เก่ียวกับจิตใจ, เก่ียวกับศาสนา 
190 split v. C.W. ผา, แตกแยก, รอยแตก 
191 split up v. C.W. แบงแยก, แยกออก, แบงสวน, แบงกลุม 
192 spoil v. C.W. ทําใหเสีย, ทําอันตราย, ทําใหเสื่อมเสีย 
193 spokeswoman n. C.W. โฆษกหญิง, ผูประกาศหญิง 
194 sponge n. C.W. ฟองน้ํา 
195 sponsorship n. C.W. ผูสนับสนุนกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ 
196 spot n. C.W. สถานที่, แหลง, ที่ตําแหนง 
197 spread v. C.W. แพร, กระจาย, กาง, คล่ี 
198 spread out v. C.W. คล่ีออกไป 
199 spree n. C.W. การเลนสนุกสนาน, การหาความสําราญ 
200 squall n. C.W. เสียงรองไหโฮ, กรีดรอง 
201 squash n. C.W. พืชกระกูลนํ้าเตา 
202 squeeze  v. C.W. บีบ, เคน, รีด 
203 squishy adj. C.W. น่ิมและเปยก, เปยกนุมเหนียวเหนอะ 
204 stability n. C.W. ความแนนอน, ความมั่นคง 
205 stable adj. C.W. มั่นคง, สม่ําเสมอ 
206 stack n. C.W. กอง, ต้ัง, ปก 
207 staff n. C.W. ไมเทา, เสา, ดาม, คณะผูรวมงาน 
208 stage n. C.W. แทน, เวที 
209 stagger v. C.W. เดินโซเซ, โงนเงน 
210 stain v. C.W. ทําใหเปรอะเปอน, ทําใหมีมลทิน 
211 stair n. C.W. บันได, ขึ้นบันได 
212 staircase n. C.W. บันไดทอดหน่ึง 
213 stall n. C.W. คอก, คอกสัตว 
214 stand up v. C.W. ยืนขึ้น, ต้ังอยู, ทนตอสภาพ 
215 staple n. C.W. สินคาหลัก, วัตถุดิบหลัก 
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216 stare v. C.W. จองมอง, เพง, เลง 
217 starfish n. C.W. ปลาดาว 
218 starvation n. C.W. การอดอาหารตาย, การอดอยาก 
219 statement n. C.W. การประกาศ, การแจง, คําแถลงการณ 
220 stationary n. C.W. กระดาษเขียน, เครื่องเขียน 
221 statistic n. C.W. ขอมูล, สถิติ, ตัวเลข 
222 statistical adj. C.W. ซึ่งเปนสถิติ 
223 statistics n. C.W. วิชาสถิติ 
224 stay up v. C.W. อยูจนดึก, ยังไมเขานอน 
225 stead n. C.W. ตัวแทน, สถานที่ 
226 steadily adv. C.W. อยางมั่นคง, อยางแนนอน 
227 steady adj. C.W. มั่นคง, แนนอน, เที่ยงตรง 
228 steal v. C.W. ขโมย, ลักลอบ 
229 stealer n. C.W. การลักขโมย, การตอรองราคา 
230 steelwork n. C.W. โรงงานเหล็กกลา 
231 steer v. C.W. คุมหางเสือ, คัดทาย, มุงหนา 
232 step on v. C.W. เหยียบบน 
233 stepsister n. C.W. ลูกเล้ียงที่เปนผูหญิง 
234 sterling adj. C.W. ( ทอง,เงิน ) เน้ือแท, บริสุทธิ,์ เก่ียวกับเงินอังกฤษ 
235 sticky adj. C.W. เหนียว, เหนอะ 
236 stiff adj. C.W. แข็ง, ยาก, ลําบาก, แรง, จัด 
237 stir v. C.W. กวน, คน, แกวง 
238 stomata n. C.W. ชองเล็กๆ, รูเปดเล็กๆ 
239 stoop v. C.W. โนมตัวลง, กม 
240 stop v. C.W. หยุด, ยุติ, พัก, คาง 
241 storage n. C.W. การเก็บ, ที่เก็บ, การเก็บรักษา 
242 store n. C.W. ราน, หองพัสดุ, พัสดุ 
243 storm n. C.W. พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, ความโกลาหล 
244 stow away v. C.W. แอบซอนอยูในเรือหรือเครื่องบิน, เดินทางฟรี 
245 strain v C.W. ทําใหตึง, ทําใหเครียด 
246 stranger n. C.W. คนแปลกหนา 
247 strategic adj. C.W. เก่ียวกับ(กลยุทธ ,ยุทธวิธี) 
248 strategy n. C.W. แผนยุทธศาสตร, การวางแผน 
249 straw n. C.W. ฟาง, ฟางขาว, กองฟาง 
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250 stream n. C.W. ลําธาร, สายนํ้า, แมนํ้าเล็ก, กระแส, กระแสนํ้า 
251 streamline n. C.W. รูปเพรียวลม , ทางเพรียวลม 
252 strength n. C.W. กํา ลัง, พลัง, แรง 
253 strengthen v. C.W. ทําใหแข็งแรง 
254 stress n. C.W. ความตึงเครียด, การบังคับ, การบีบคั้น 
255 stretch v. C.W. ยื่น, ขยายออก, เหยียด 
256 strict adj. C.W. เขมงวด, เครงครัด, กวดขัน, แมนยํา 
257 stride v. C.W. เดินกาวยาวๆ, กาวขาม 
258 strike v. C.W. ตี, ตอก, ทุบ, ตอย, ชก 
259 strip v. C.W. เปล้ืองผา, ถอดผา, ปลน, ลอก, ปอก 
260 stroke n. C.W. การตี, การทุบ, การพายเรือ 
261 stroll v. C.W. เดินเลน, เดินทอดนอง 
262 structure n. C.W. โครงสราง, โครงราง, องคประกอบ, ลักษณะ 
263 struggle v. C.W. ด้ินรน, ตอสู, พยายาม 
264 stubborn adj. C.W. ด้ือดึง, ดันทุรัง, ด้ือรั้น 
265 studious adj. C.W. ขยันเรียน 
266 stunning adj. C.W. นาประหลาดใจ, นาทึ่ง 
267 stupid adj. C.W. โง, เบาปญญา  
268 sturdiness n. C.W. ทนทาน, มั่นคง, แนนหนา 
269 sty n. C.W. โรคกุงยิง, คอกหมู, ที่สกปรก 
270 submarine n. C.W. เรือดํานํ้า 
271 submit v. C.W. มอบ, ยอมให, ยอมแพ, ยอมจํานน 
272 subscription n. C.W. เงินคาบํารุง, เงินคาสมัครสมาชิก 
273 subsequent adj. C.W. ซึ่งตามมา, ภายหลัง, ตอมา 
274 subsidize v. C.W. ใหความชวยเหลือดานการเงิน,ใหเงินอุดหนุน 
275 substance n. C.W. สาร, สสาร, แกนสาร, เน้ือหนังมังสา, รางกาย, ธาตุแท 
276 substitute v. C.W. แทนที่  
277 subtitle n. C.W. หนาปกรอง, สื่อรอง, หัวขอยอย, คําอธิบายขางใตของ

ภาพยนตร 
278 subtle adj. C.W. บาง, ละเอียด, บอบบาง, เขาใจยาก, ลึกลับ, ฉลาด 
279 subtropical adj. C.W. ใกลเขตรอน 
280 suburb n. C.W. รอบนอกเมือง, สวนที่อยูรอบนอก, ชานเมือง 
281 subway n. C.W. รถไฟใตดิน, อุโมงคใตดิน 
282 succeed v. C.W. ประสบความสําเร็จ  



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 93 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

283 successful adj. C.W. ประสบความสําเร็จ, เปนผลสําเร็จ 
284 suck v. C.W. ดูด, จิบ, ดูดซึม 
285 suffer v. C.W. ประสบทุกข, ไดรับ, ทน,อดทน, ยอม 
286 sufficient adj. C.W. มีพอเพียง 
287 suggestion n. C.W. การแนะนํา 
288 suicide n. C.W. การฆาตัวตาย 
289 suitable adj. C.W. เหมาะสม, เหมาะเจาะ 
290 sulfuric acid n. C.W. กรดกํามะถัน 
291 summary v. C.W. การสรุป, ใจความสําคัญ, ใจความรวบรัด, บทความยอ 
292 sunburst n. C.W. การปรากฎขึ้นอยางฉับพลันของแสงอาทิตยผานกลุมเมฆ 
293 sunflower n. C.W. ตนทานตะวัน 
294 sunglasses n. C.W. แวนตากันแดด 
295 sunrise      n. C.W. เวลาดวงอาทิตยขึ้น, เวลาแหงการเริ่มตน 
296 suntan n. C.W. ผิวหนังเปนสีนํ้าตาลเน่ืองจากตากแดด 
297 superior n. C.W. ผูบังคับบัญชา, ผูอาวุโส 
298 supernatural adj. C.W. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักด์ิสิทธิ ์
299 superstition n. C.W. ความเช่ือในผีสางเทวดา, ความเช่ือในทางผิดๆ 
300 superstitious adj. C.W. ซึ่งเช่ือในทางไสยศาสตร, เช่ืองมงาย 
301 supertanker n. C.W. เรือบรรทุกนํ้ามันขนาดใหญที่มีระวางขับนํ้ากวา 300,000 ตัน 
302 supervisor n. C.W. ผูควบคุมดูแล, ผูบริหาร 
303 supplement n. C.W. สวนเสริม, ภาคผนวก 
304 supply v. C.W. จัดหา, จัดเตรียม 
305 suppose v. C.W. คิดเอาเอง, ทึกทัก, สมมติ 
306 surcharge n. C.W. การเก็บเงินเพ่ิม, การเก็บภาษีเพ่ิม 
307 surefire adj. C.W. แนนอน, แนใจได, ไดผลแนนอน 
308 surf n. C.W. คล่ืนซัดฝง 
309 surface n. C.W. ผิวนอก, เปลือก 
310 surfer v. C.W. ผูเลนกระดานโตคล่ืน 
311 surge n. C.W. คล่ืนแรง, คล่ืนยักษ 
312 surgeon n. C.W. ศัลยแพทย 
313 surgery n. C.W. ศัลยศาสตร, วิชาการผาตัดทางการแพทย 
314 surprise v. C.W. ทําใหแปลกใจ, ทําใหสะดุง 
315 surprisingly adv. C.W. เรื่องนาต่ืนเตน 
316 surround v. C.W. ลอมรอบ, โอบลอม,  แวดลอม, หอมลอม 
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317 survey v. C.W. สํารวจ, พินิจพิเคราะห 
318 survive v. C.W. อยูรอด, รอดตาย, ดํารงอยู 
319 survivor n. C.W. ผูรอด, ผูรอดตาย, ผูที่เหลืออยู, สิ่งที่เหลืออยู 
320 susceptibility n. C.W. ความรูสึกทางใจ, ความออนแอทางใจ 
321 susceptible adj. C.W. รูสึกไว, หว่ันไหวงาย 
322 suspend v. C.W. แขวน, หยุด, งด 
323 suspender n. C.W. สายเอี๊ยมดึงกางเกง, สายแขวน, สิ่งแขวน 
324 suspense n. C.W. ภาวะจิตที่ไมแนนอน, ความใจจดใจจอ 
325 suspicious adj. C.W. นาสงสัย, หวาดระแวง 
326 sustenance n. C.W. อาหาร, การเล้ียงชีพ, การสนับสนุน 
327 swallow v. C.W. กลืน, ฝกทน, อดกลั้น, หลงเช่ือ 
328 sway v. C.W. แกวงไกว, โยก, โอน, เอน 
329 sweat n. C.W. เหง่ือ, หยาดนํ้า, ความเหน่ือยยาก, งานที่หนัก 
330 sweep v. C.W. ปด, กวาด, เช็ด, ปดเปา 
331 swelling n. C.W. การบวม, การพอง, การโปง, การขยายตัว, โรคบวม 
332 swing v. C.W. แกวง, หมุน, หัน 
333 swing up v. C.W. เหว่ียงขึ้น 
334 swirl v. C.W. วง, หมุน, หมุนเปนเกลียว 
335 switch off  v. C.W. ปดไฟ, หยุดพูด 
336 switch on v. C.W. เปดไฟ, ทําใหสนใจ 
337 swollen adj. C.W. ใหญ, บวม, พอง 
338 sword n. C.W. ดาบ, มีดยาว 
339 sympathetic adj. C.W. เห็นอกเห็นใจ, สงสาร, เห็นพองกัน 
340 sympathize v. C.W. แสดงความเห็นใจ, แสดงความสงสาร 
341 sympathy n. C.W. ความเห็นใจ, ความมีใจเหมือนกัน 
342 symptom n. C.W. อาการ, เครื่องช้ีบอก, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย 
343 syndrome      n. C.W. กลุมอาการของโรคตาง ๆที่เกิดพรอมกัน 
344 syntax n. C.W. การสรางประโยค 
345 system n. C.W. ระบบ 
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20. หมวด  T 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 tab n. C.W. แถบยี่หอที่ปกเสื้อดานใน, ปายช่ือ, แถบ, ชาย 
2 tablet n. C.W. ยาเม็ดแบน 
3 tackle v. C.W. จัดการแกปญหา, รับมือ, เลนงาน 
4 tacky adj. C.W. เหนียว, ยังแหงไมทั่ว 
5 tailor n. C.W. ชางตัดเสื้อผาของผูชาย 
6 taint v. C.W. ทําใหเปนรอยเปอน, ทําใหดางพรอย 
7 take away from v. C.W. เอาไป, พรากไปจาก, พาไปจาก (คนหรือสถานที่) 
8 take care of v. C.W. ดูแล, รับผิดชอบ, รับภาระ 
9 take off v. C.W. จอด, ปลด, ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว 

10 take on v. C.W. จาง, รับงาน, รับอาสา 
11 take out v. C.W. นําออกไป, ดึงออก, แกะออก 
12 take time out v. C.W. หยุดพักจากการเรียนหรือการทํางาน 
13 take up v. C.W. เริ่มทํา, กิน, ยายไป, ชวยเหลือ 
14 takeaway n. C.W. อาหารปรุงสําเร็จซื้อกลับไปทานที่บาน 
15 talent n. C.W. พรสวรรค, ความสามารถพิเศษ 
16 tan n. C.W. สีนํ้าตาลไหม สีนํ้าตาลแดง 
17 tangerine n. C.W. สมจีน, สีสม 
18 tank n. C.W. ถังแกส, รถถัง 
19 tap n. C.W. หัวกอกนํ้า 
20 tardy adj. C.W. สาย, ชา, ลาชา, เช่ืองชา, อืดอาด 
21 target n. C.W. เปา, เปาหมาย, เปาโจมตี, เปายิงปน 
22 tariff n. C.W. อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร 
23 task n. C.W. งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหนาที่ 
24 Taurus n. C.W. ราศีพฤษภ 
25 teammate n. C.W. สมาชิกผูรวมคณะ 
26 teardrop n. C.W. หยดนํ้าตา 
27 tease v. C.W. หยอกลอ, แหย, กระเซา, ขบขัน 
28 technique n. C.W. ศิลปะ, ฝมือ 
29 tediously adv. C.W. อยางนาเบื่อ, อยางนารําคาญ, อยางจืดชืด  
30 televise v. C.W. ถายทอดโทรทัศน 
31 temptation n. C.W. การลอ 
32 tendency n. C.W. ความโอนเอียง, ความชอบ, นิสัยชอบยอ 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

33 tender adj. C.W. ออน, ออนนุม, น่ิม 
34 terrible adj. C.W. นากลัว, นาเกรงขาม, รายแรง 
35 terrify v. C.W. ทําใหกลัวเกรง 
36 terror n. C.W. ความหวาดกลัว, ความนากลัว 
37 terrorism n. C.W. ลัทธิกอการราย 
38 testimony n. C.W. หลักฐาน, การยืนยันโดยเปดเผย 
39 textbook n. C.W. หนังสือเรียน 
40 textile n. C.W. สิ่งทอ, วัตถุสิ่งทอ 
41 theme n. C.W. ใจความ, หัวขอ 
42 theory n. C.W. ทฤษฎี, หลักวิชา, หลักการ, สมมติฐาน 
43 therapist n. C.W. นักบําบัดโรค 
44 think of v. C.W. คิดถึง, จําได, ใครครวญ 
45 thorn n. C.W. พืชมีหนาม, ความยุงเหยิง, หนาม 
46 thoroughly adv. C.W. ละเอียดลออ, หมดจด, เต็มที่ 
47 thoughtful adj. C.W. ครุนคิด, ไตรตรอง, พิจารณา 
48 thread n. C.W. เสน, ดาย, เสนใย 
49 threaten v. C.W. ขมขู, คุกคาม, เตือน 
50 thriller n. C.W. เรื่องเราใจ, เรื่องที่ทําใหต่ืนเตนเราใจ 
51 thrive v. C.W. เจริญ, เติบโต 
52 throughout prep. F.W. โดยตลอด, ทุกหนทุกแหง 
53 throw away v. C.W. กําจัด, เอาไปท้ิง, ปลอยใหหลุดออกไป 
54 throw up v. C.W. ปาขึ้น, โยนขึ้น, สูญเสีย, ละทิ้ง, ยกเลิก, เลิก 
55 thumb n. C.W. น้ิวหัวแมมือ, น้ิวแรกของสัตว, ถุงมือที่คลุมน้ิวหัวแมมือ 
56 thwart v. C.W. กีดขวาง, ขัดขวาง, เหน่ียวรั้ง, ฉุด 
57 tide n. C.W. กระแสนํ้า, นํ้าขึ้นนํ้าลง 
58 tight adj. C.W. แนน 
59 tightly adv. C.W. อยางแนน, อยางแออัด 
60 tile n. C.W. กระเบื้อง 
61 timesaving adj. C.W. ซึ่งชวยประหยัดเวลา 
62 timing n. C.W. การจับเวลา, การคํานวณเวลา 
63 tin n. C.W. ดีบุก 
64 tinge food n. C.W. อาหารผสมสี 
65 tiny adj. C.W. เล็กมาก, จิ๋ว, นอยมาก, จอย 
66 tired adj. C.W. ลา, เมื่อย, นาเบื่อ 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

67 together adv. C.W. ดวยกัน, พรอมกัน, รวมกัน 
68 toil v. C.W. ทํางานหนัก, ทํางานตรากตรํา 
69 tomb n. C.W. สุสาน 
70 tone n. C.W. เสียงสูงตํ่า, คุณภาพของเสียง 
71 torture v. C.W. ทรมาน 
72 toss v. C.W. โยน, ขวาง 
73 totally adv. C.W. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น 
74 tourism n. C.W. การทองเที่ยว, ธุรกิจการทองเที่ยว 
75 toward prep. F.W. ไปทาง, ไปสู, ไปยัง 
76 toxic adj. C.W. เปนพิษ, มีพิษ 
77 toxin n. C.W. พิษ, สารพิษ 
78 trace n. C.W. รองรอย, จํานวนบางเบา, รอยเทา 
79 tracker n. C.W. คนสะกดรอย 
80 tradition n. C.W. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
81 traditional adj. C.W. เก่ียวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี 
82 traditionalist n. C.W. ผูสืบทอดประเพณี 
83 traditionally adv. C.W. เปนประเพณี , ซึ่งสืบทอดตอกันมา 
84 traffic jam n. C.W. จราจรหนาแนน, จราจรแออัด 
85 tragedy n. C.W. ละครโศกนาฏกรรม, บทประพันธุโศก 
86 trail n. C.W. รอยเทา, รอย, รอยทาง 
87 trailer n. C.W. คูลาก, รถพวง 
88 training n. C.W. การฝก, การอบรม, การฝกหัด 
89 trait n. C.W. ลักษณะ, บุคลิกลักษณะ 
90 transcendental     adj. C.W. ซึ่งอยูนอกเหนือธรรมชาติ, เกินกวาความเขาใจ 
91 transfer v. C.W. ถายเท, ขนสง, โยกยาย 
92 transition n. C.W. การผาน, การเปล่ียน 
93 translation n. C.W. การแปล, การถอดความ 
94 translator n. C.W. นักแปล, ลาม 
95 transmission n. C.W. การสงผาน, การสงตอ, การกระจาย 
96 transmit v. C.W. สงผาน, สงตอ, ถายทอด, แพรเช้ือ 
97 transparency n. C.W. ความโปรงใส, สิ่งโปรงใส  
98 transparent adj. C.W. ชัดเจน, กระจาง 
99 transport v. C.W. ขนสง, นําสง, ลําเลียง 
100 transportation n. C.W. การขนสง, การลําเลียง 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

101 trapeze n. C.W. ไมขวางมีเชือกแขวนใชโหนหอย 
102 trash n. C.W. คนไรคา, ขยะ, เรื่องเหลวไหล 
103 trauma n. C.W. การบาดเจ็บ,  แผลบาดเจ็บ, ความชอกชํ้า 
104 traumatic adj. C.W. เก่ียวกับบาดแผล 
105 treadmill n. C.W. เครื่องโมหรือเครื่องสี 
106 treasure n. C.W. ทรัพยสมบัติ, ของมีคา, ขุมทรัพย 
107 treat v. C.W. กระทํากับ, ปฏิบัติกับ, รักษา 
108 tremendous adj. C.W. มากมาย, มโหฬาร 
109 trend n. C.W. แนวทาง, แนวความคิด, ทิศทาง 
110 trendy adj. C.W. โนมเอียง, โนมนาว, ทันสมัย 
111 trial  n. C.W. การสอบสวน 
112 triangle n. C.W. รูปสามเหล่ียม 
113 tributary n. C.W. เปนเมืองขึ้น, แควน้ํา, สาขาแมนํ้า 
114 trick n. C.W. อุบาย, กลอุบาย, เลหเหล่ียม 
115 trip over v. C.W. สะดุด 
116 trivia n. C.W. เรื่องเล็กๆนอยๆ 
117 trolley n. C.W. รถเข็น, รถลาก 
118 tropical adj. C.W. เก่ียวกับเขตรอน, เมืองรอน 
119 trouble n. C.W. ความยุงยาก, อุปสรรค, สิ่งรบกวน, ความเจ็บปวด 
120 troupe n. C.W. คณะระบํา, คณะละคร 
121 truck n. C.W. รถบรรทุก 
122 truly adv. C.W. โดยนํ้าใจแทจริง, จริง ๆ, อยางแทจริง 
123 trunk n. C.W. ลําตน, งวง 
124 trust v. C.W. ไววางใจ, เช่ือใจ, เช่ือมั่น 
125 trustworthy adj. C.W. นาไววางใจ, นาเช่ือถือได 
126 truthfully adv. C.W. นาเช่ือถือ, นาไววางใจ 
127 try on v. C.W. พยายาม, ลองใส 
128 try out v. C.W. เสนอสิ่งใหมๆ, ลองขับ, ทดลอง  
129 tube n. C.W. หลอด, ทอ, ยางในของรถยนต, อุโมงค 
130 tuberculosis n. C.W. วัณโรค,โรคฝในทอง 
131 tuition n. C.W. คาสอน, การสอน, การอบรม 
132 tumbler n. C.W. ถวยแกวชนิดหน่ึงไมมีหูจับ, นักกายกรรม 
133 turn v. C.W. หมุน, หัน, เล้ียว, ออม 
134 turn away v. C.W. เบือนหนา, หันเขา, ไลออกไป 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
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ความหมาย 

135 turn down v. C.W. หรี่(เสียง), ปฏิเสธไมยอมรับ 
136 turn in   C.W. เขานอน, นําสง 
137 turn off v. C.W. ถอด, ปลด, แก, ปลอย, คลาย, หยุดงาน, หยุดพัก, ปด, 

เปล่ียนไปทางใหม 
138 turn on v. C.W. เปด, ทําใหนาสนใจ, หันไปทาง 
139 turn out v. C.W. ปด, ดับ, ผลิต 
140 turn round v. C.W. หมุนรอบ, เล้ียวกลับ 
141 turn up v. C.W. หงาย, พลิกขึ้น, เพ่ิมเสียง 
142 turtle n. C.W. เตา 
143 twice adv. C.W. สองครั้ง, สองหน 
144 typical adj. C.W. เปนแบบอยาง, ตัวอยาง 
145 typist n. C.W. นักพิมพดีด 
146 tyranny n. C.W. การปกครองแบบกดขี่ขมเหง 

 
21. หมวด  U 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 ugly adj. C.W. นาเกลียด, อัปลักษณ 
2 unavoidable adj. C.W. หลีกเหล่ียงไมได 
3 unbolt  v. C.W. ถอดกลอน, ถอดสลัก, เปดประตู 
4 uncertain adj. C.W. ไมแนนอน, ไมแนใจ 
5 unconscious  adj. C.W. ไมไดสติ, ไมรูสึกตัว, สลบ 
6 unconventional  adj. C.W. ไมเปนไปตามกฎท่ัวไป 
7 uncover v. C.W. เปด, ถอด, เปดเผย, เปดโปง 
8 under prep. F.W. ภายใต, ใต, ขางลาง, ลาง, ตํ่ากวา 
9 underneath prep. F.W. ภายใต, ขางใต, ที่ปดบัง 
10 underside n. C.W. ดานใต, ดานลาง 
11 undertake v. C.W. อาสา, รับผิดชอบ 
12 unemployment n. C.W. การตกงาน 
13 unexpected adj. C.W. ไมไดคาดคิดมากอน, นึกไมถึง 
14 unfashionable adj. C.W. ไมตามแฟช่ัน, ไมทันสมัย, ไมตามสมัยนิยม 
15 unflagging adj. C.W. ไมยอทอ, ไมทอใจ 
16 unfortunately adv. C.W. เคราะหราย, นาสลด 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
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ความหมาย 

17 uninhabited adj. C.W. ไมมีคนอาศัยอยู 
18 unintentionally adv. C.W. อยางไมสุขุมรอบคอบ, อยางไมรอบคอบและต้ังใจ 
19 unique adj. C.W. ไมเหมือนใคร, ลํ้าคา, หายาก, มีลักษณะเฉพาะ 
20 unity adj. C.W. ความสามัคคี, การรวมกัน 
21 universe n. C.W. จักรวาล 
22 unless conj. F.W. ถาไม, เวนแต, นอกจาก 
23 unload v. C.W. เอาลง, ขนลง, ถายของ 
24 unpleasant adj. C.W. ที่ไมเปนที่นาพอใจ, ที่ไมเปนมิตร 
25 unquestionably adv. C.W. อยางไมตองสงสัย, ไมมีปญหา 
26 unruly adj. C.W. ด้ือ, ไมเช่ือฟง 
27 unscramble v. C.W. ทําใหเรียบรอย, ชําระสะสาง, เปดฝา, ถอดรหัส, แปล 
28 unscrupulous adj. C.W. ที่ไมมีหลักศีลธรรม, ที่ไมซื่อสัตย, ไรยางอาย 
29 unsolicited adj. C.W. ไมเปนที่ตองการ 
30 untouchable adj. C.W. แตะตองไมได, แตะไมถึง, หามแตะ 
31 untreat v. C.W. ไมปฏิบัติกับ 
32 unusual adj. C.W. เปนพิเศษ, นาทึ่ง 
33 upset v. C.W. ทําใหควํ่า, ทําใหเสีย, กอกวน 
34 upside - down n. C.W. ควํ่าลง, กลับหัว 
35 uptight adj. C.W. ตรึงเครียด, เกลียด, โกรธ 
36 up-to-date adj. C.W. ทันสมัย 
37 upturn v. C.W. หงายขึ้น, พลิกขึ้น, หงาย, แหงน 
38 uranium n. C.W. ธาตุยูเรเนียม 
39 urban adj. C.W. เก่ียวกับเมือง, ในเมือง 
40 urbanization n. C.W. การมีลักษณะเปนเมืองมากกวาชนบท 
41 urchin n. C.W. เด็กซุกซน, เมน 
42 urge v. C.W. เรง, กระตุน, ผลักดัน, หนุน, เรา, แหย, เราใจ 
43 used to  v. C.W. เคย, เคยชิน, คุนเคยกับ 
44 useful adj. C.W. ที่มีประโยชน,  ดี, นาพอใจ 
45 usual adj. C.W. เปนธรรมดา , เปนปกติ, ประจํา 
46 utility n. C.W. ประโยชน, สิ่งที่เปนประโยชน 
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22. หมวด  V 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 vacancy n. C.W. ตําแหนงวาง, หองวาง 
2 vacation n. C.W. ชวงปดเทอม, วันหยุด 
3 vacuum n. C.W. สุญญากาศ 
4 valid adj. C.W. ซึ่งมีเหตุผล, ถูกตองตามกฎหมาย 
5 validate v. C.W. ทําใหถูกตอง, พิสูจน, ยืนยัน 
6 validity n. C.W. ความมีเหตุผล, ถูกตองตามกฎหมาย 
7 valley n. C.W. หุบเขา 
8 valuable adj. C.W. มีคา 
9 valuation n. C.W. การตีราคา, การประเมินคา 
10 valve n. C.W. ล้ิน, ล้ินเครื่องดนตรีชนิดเปา 
11 van n. C.W. กองหนา, รถตู, ตูสินคา 
12 vanish v. C.W. หายไป, อันตรธาน, สูญหาย 
13 variation n. C.W. การเปล่ียนแปลง, รูปแบบที่เปล่ียนแปลง 
14 varied adj. C.W. แตกตางกัน, คละกันไป, ตางๆนานา 
15 variety n. C.W. ความหลากหลาย 
16 various adj. C.W. ตางกัน, หลากหลาย, ตางชนิด, ตางประเภท 
17 vary v. C.W. เปล่ียนแปลง 
18 vast adj. C.W. ใหญ, มหึมา 
19 veal n. C.W. เน้ือลูกวัว 
20 vegetable n. C.W. ผัก 
21 vendor n. C.W. พอคา, แมคา, แผงลอย 
22 ventilate v. C.W. ระบายลม, ระบายอากาศ 
23 venue n. C.W. สถานที่ผูคนมาทํากิจกรรมรวมกัน 
24 versatile    adj. C.W. คลองแคลว, ที่ทําอะไรไดสารพัดอยาง, มีประโยชนหลากหลาย 
25 vertebrae n. C.W. ขอกระดูกสันหลัง 
26 vertical adj. C.W. ซึ่งต้ังตรง, ซึ่งต้ังฉากกับแนวราบของขอบฟา 
27 vessel n. C.W. ภาชนะ 
28 vet  n. C.W. สัตวแพทย 
29 veteran n. C.W. ทหารผานศึก 
30 veterinarian n. C.W. สัตวแพทย 
31 veterinary n. C.W. เก่ียวกับสัตวแพทย 
32 via prep F.W. โดยทาง, โดยเสนทาง 



 

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 Page 102 
 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

33 vibrant adj. C.W. ซึ่งมีชีวิตชีวา, ซึ่งสั่นสะเทือน 
34 vibration n. C.W. การสั่น, การแกวง, ความต่ืนเตน  
35 vice-versa adv. C.W. ในทางกลับกัน 
36 vicious adj. C.W. ช่ัวชา, เลวทราม, ดุราย 
37 victim n. C.W. เหยื่อ, ผูเคราะหราย 
38 viewer n. C.W. ผูดู, ผูชม 
39 village n. C.W. หมูบานตามบานนอก 
40 villager n. C.W. ชาวบาน 
41 villain n. C.W. ตัวราย (ทางวรรณกรรม) 
42 vine n. C.W. เถาวัลย, ไมเถา 
43 violence n. C.W. ความรุนแรง 
44 violent adj. C.W. รุนแรง, ดุเดือด 
45 virtue n. C.W. คุณงามความดี, ความบริสุทธิ์ 
46 virtuoso  n. C.W. ผูมีความรูหรือความสามารถพิเศษโดยเฉพาะดนตรี 
47 visible adj. C.W. มองเห็นได, สังเกตได 
48 visual adj. C.W. เก่ียวกับสายตา, เก่ียวกับการมองเห็น 
49 visually adv. C.W. โดยสายตา, โดยทัศนวิสัย, โดยการมอง 
50 vital adj. C.W. จําเปน 
51 vivid adj. C.W. เจิดจา, สวางไสว, มีชีวิตชีวา 
52 vocalist n. C.W. นักรอง, ผูที่รองในวงดนตรี 
53 vociferous adj. C.W. ซึ่งรองหนวกหู, ตะโกนรอง 
54 volcanoes n. C.W. ภูเขาไฟ 
55 volt n. C.W. โวลต, หนวยวัดแรงดันไฟฟา 
56 voltage n. C.W. แรงดันไฟฟาหรือความแตกตางศักด์ิที่มีหนวยเปนโวลต 
57 voluble adj. C.W. พูดคลอง, พูดเกง 
58 volunteer n. C.W. อาสาสมัคร, ผูสมัคร 
59 vomit v. C.W. อาเจียน, ทําใหอาเจียน 
60 voracious adj. C.W. โลภมาก, ละโมบ, กระหาย 
61 vow v. C.W. สาบาน, ใหคํามั่น 
62 vowel n. C.W. เสียงสระ, อักษรแทนเสียงสระ 
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23. หมวด  W 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

word 
Class 

ความหมาย 

1 wail v. C.W. รองโอดครวญ , คราง 
2 wait for  v. C.W. รอ 
3 waitress n. C.W. พนักงานหญิงรับใช 
4 wake up v.  C.W. ต่ืนขึ้น 
5 walk into v. C.W. เดินเขามา, เดินชน 
6 wanderlust      n. C.W. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะออกไปทองเที่ยว 
7 wardrobe n. C.W. ตูเสื้อผา 
8 warehouse n. C.W. โกดังสินคา, คลังสินคา, โรงพัสดุ 
9 warfare n. C.W. การสงคราม , การสูรบ 
10 warm up  v. C.W. อุนเครื่อง , ทําใหอุนขึ้น 
11 warmly adv. C.W. อยางอบอุน 
12 wart n. C.W. หูด, ไฝ 
13 waste v. C.W. ใชหมดไปอยางสิ้นเปลือง 
14 watch out v. C.W. ระวัง 
15 watertight adj. C.W. นํ้าไมเขา, นํ้าไมซึม, ไมรั่ว 
16 weak adj. C.W. ออนแอ, ออนลง, เปราะ 
17 wealthy adj. C.W. มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, รวย 
18 weapon n. C.W. อาวุธ 
19 wear off v. C.W. คอยๆสึกกรอน, คอยๆหายไป 
20 weaver n. C.W. ผูถักทอสิ่งตางๆ 
21 wedge n. C.W. ล่ิม, เหล็กงัด 
22 weekend n. C.W. วันสุดสัปดาห 
23 weightlifting n. C.W. กีฬายกนํ้าหนัก 
24 weird adj. C.W. แปลกประหลาด, อัศจรรย, อภินิหาร 
25 welfare n. C.W. สวัสดิการ 
26 wolves n. C.W. มนุษยหมาปา 
27 westward adv. C.W. ไปตามตะวันตก 
28 whale v. C.W. เฆี่ยน, โบย, ฟาด 
29 wheat n. C.W. เมล็ดขาวสาลี 
30 whenever adv. C.W. เมื่อไรก็ตาม, เมื่อไหร 
31 whereas conj. F.W. เพราะวา,ในทางตรงกันขาม 
32 whether conj. F.W. หรือไม 
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ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

word 
Class 

ความหมาย 

33 whirl v. C.W. วน, หมุน, แกวงไกว 
34 whisper v. C.W. กระซิบ, สงเสียงเบาๆ 
35 whole adj. C.W. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, สมบูรณ 
36 whoop! interj. F.W. คําอุทานแสดงความดีใจ, ต่ืนเตน 
37 wiggle v. C.W. กระดิก, ขยับ 
38 willingness n. C.W. ดวยสมัครใจ, ความเต็มใจ 
39 wind up v.  C.W. จบ, ยุติ, ไขลาน 
40 wine n. C.W. เหลาองุน 
41 wing n. C.W. ปก, ปกนก, ปกเครื่องบิน 
42 wintry adj. C.W. เก่ียวกับฤดูหนาว 
43 wipe out v. C.W. ทําลายลาง, เช็ดออก 
44 wireless adj. C.W. ไรสาย 
45 wish v. C.W. ปรารถนา, ประสงค, ตองการ 
46 witch n. C.W. แมมด 
47 withdraw v. C.W. ถอน, ถอนคืน 
48 within prep. F.W. ภายใน, ขางใน 
49 witty adj. C.W. เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ 
50 wonder v. C.W. สงสัย , ประหลาดใจ 
51 workforce n. C.W. แรงงาน, คนทํางาน 
52 workout n. C.W. การทดสอบ, การออกกําลังกาย 
53 worktext n. C.W. หนังสือทําแบบฝกหัด, หนังสืองาน 
54 worldwide adj. C.W. ซึ่งแพรหลายไปทั่วโลก 
55 Worn-out adj. C.W. เหน่ือย, ใชจนเสีย 
56 worry about v. C.W. กังวลเก่ียวกับ, หวงใยเก่ียวกับ 
57 worse adj. C.W. เลวที่สุด 
58 worth n. C.W. มูลคา, คุณคาทางจิตใจ, ความร่ํารวย 
59 worthlessness n. C.W. ความไรคา 
60 wrap v. C.W. หอ, คลุม, พันรอบ, โอบรอบ 
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24. หมวด  Y 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 yachtsman n. C.W. นักแลนเรือ, นักแขงเรือใบ 

2 yard n. C.W. สวน, สนาม, คอกปศุสัตว 

3 yearbook n. C.W. หนังสือประจําป, หนังสือรุน, หนังสือผูสําเร็จการศึกษา 

4 youngster n. C.W. เด็กหนุมสาว, ลูกสัตว 

 
25. หมวด  Z 
 

ลําดับท่ี คําศัพท Parts of 
Speech 

Word 
Class 

ความหมาย 

1 zeal n. C.W. ความกระตือรือรน 

2 zodiacal adv. C.W. จักรราศี 

3 zoologist n. C.W. นักสัตววิทยา 
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รายชื่อหนังสือท่ีใชรวบรวมคําศัพท   
 

 หนังสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 15 เลมคือ 
1. Global Link 6 (Student Book) 
2. Global Link 6 (Workbook) 

 3. Super Goal 6 (Student Book) 
 4. Super Goal 6 (Workbook) 

5. World Club 3 (Students’ Book) 
6. World Club 3 (Activity Book) 
7. My World 6 (Student Book)  
8. My World 6 (Workbook) 
9. Concentrate of Critical Reading 6 A 
10. Concentrate of Critical Reading 6 B 
11. Speak out 3 
12. Different 3 
13. Listen in 3 
14. Snapshot 
15. Green Light 6 

 


