
1 son (ซนั) บุตรชาย 
2 ขาย sell (เส็ล) 

3 tell (เทล็) บอก 

4 ออก out (เอาท) 

5 cow (เคา) แม่ววั 
6 หวั head (เฮ็ด) 

7 get (เก็ท) ไดรั้บ 

8 จบั catch (แคช็) 

9 mat (แมท) เส่ือ 

10 เสือ tiger (ไท – เกอะ) 
11 boxer (บอ็ค – เสอะ) นกัมวย 
12 สวย beautiful (บยทูิฟูล) 

13 pull (พลุ) ดึง 
14 มาถึง arrive (เออะไรฝ) 

15 advice (เอิด – ไฝส) ค าแนะน า 
16 จ า remember (ริเม็มเบอะ) 
17 never (เนฝ – เออะ) ไม่เคย 
18 เนย butter (บทั – เทอะ) 
19 better (เบท็ – เทอะ) ดีกวา่ 
20 มา  come (คมั) 

21 drum (ดรัม) กลอง 
22 ทอง gold (โกลด) 

23 hold  (โฮลด) ถือ 



24 มือ hand (แฮนด) 

25 fan (แฟน) พดั 

26 แบบฝึกหดั exercise (เอ็คเสอะไสซ) 

27 child (ไชลด) เด็ก 

28 เล็ก small (สมอล) 

29 doll (ดอล) ตุก๊ตา 
30 หมา dog (ด็อก) 

31 box (บอ็คส) หีบ 

32 รีบ hurry (ฮะ – ริ) 
33 early (เออลิ) ก่อนเวลา 
34 ทุ่งนา field (ฟีลด) 

35 between (บีทวนี) ระหวา่ง 
36 หาง tail (เทล) 

37 bell (เบล) ระฆงั 
38 นัง่ sit (สิท) 

39 fish (ฟิฌ) ปลา 
40 มา้ horse (ฮอส) 

41 what (ฮวอ็ท) อะไร 
42 แม่ไก่ hen (เฮ็น) 

43 ten (เทน็) สิบ 

44 ดิบ raw (รอ) 

45 draw (ดรอ) วาด 

46 สะอาด clean  (คลีน) 



47 mean (มีน) ตีความหมาย 
48 จ่าย spend  (สเพน็ด) 

49 when (ฮเวน็) เม่ือไหร่ 
50 ไข ่ egg  (เอ็ก) 

51 beg (เบก็) ขอ 

52 พอ enough  (อินฟั) 

53 cup (คพั) ถว้ย 
54 รวย rich (ริช) 

55 missis (มิส – สิส) นายผูห้ญิง 
56 ลิง monkey (มงั – ค)ิ 

57 money (มนั – อิ) เงิน 

58 เดิน walk (วอค) 

59 talk (ทอค) พดู 

60 ดูด suck (สคั) 

61 jug (จกั) เหยอืก 

62 เลือก choose (ชูช) 

63 goose (กูส) ห่าน 

64 อ่าน  read (รีด) 

65 meet (มีท) พบ 

66 จบ  finish (ฟินิช) 

67 consist (เคินสิสท) ประกอบดว้ย 
68 สวย pretty  (พริท – ทิ) 
69 nobody (โนเบอะดิ) ไม่มีใคร 



70 ใหม่ new  (นย)ู 
71 few (ฟย)ู เล็กนอ้ย 
72 บ่อย ๆ  often (ออฟ’น) 

73 garden (กาด’น) สวน 

74 ส่วน part (พาท) 

75 hard (ฮาด) แขง็ 
76 แกง curry (คะริ) 
77 dirty (เดอทิ) สกปรก 

78 นก bird (เบิด) 

79 earth (เอิธ) โลก 

80 เศร้าโศก sad (แส็ด) 

81 mad (แม็ด) บา้ 
82 ลุง , อา , นา้ (ผูช้าย) uncle (องั – ค’ล) 

83 seven (เส – ฝ’น) เจด็ 

84 เด็ด pick (พคิ) 

85 dig (ดิก) ขดุ 

86 หยดุ stop (สทอ็พ) 

87 of  (ออฟ) ของ 
88 มอง look (ลุค) 

89 cook (คุค) คนครัว 
90 กลวั fear (เฟีย) 
91 dear (เดีย) แพง 
92 แดง red (เร็ด) 



93 plate (พเลท) จาน 

94 อาหาร food (ฟูด) 

95 lose (ลูซ) หาย 
96 เวลาบ่าย afternoon (อาฟเทอะนูน) 

97 soon (สูน) ในไม่ชา้ 
98 ราคา  cost (คอสท) 

99 hot (ฮอท) ร้อน 

100 หล่อน  she  (ชี) 

101 he (ฮี) เขา 
102 เบา light  (ไลท) 

103 night (ไนท) กลางคืน 

104 ตื่น wake (เวค) 

105 take (เทค) จบั 

106 นบั count (เคานท) 

107 mouse (เมาส) หนู 

108 หมู pig (พกิ) 

109 six (สิคส) หก 

110 ตก fall (ฟอล) 

111 ball (บอล) ลูกหนงั 
112 ขนมปัง bread (บเร็ด) 

113 dead  (เด็ด) ตาย 
114 จดหมาย letter (เล็ท – เทอะ) 
115 matter (แม็ท – เทอะ) เร่ืองราว 



116 วา่ว kite  (ไคท) 

117 high (ไฮ) สูง 
118 น า , จูง lead (ลีด) 

119 meat (มีท) เน้ือ 

120 เรือ ship (ชิพ) 

121 dip (ดิพ) จุ่ม 

122 สาว , หนุ่ม young  (ยงั) 
123 tongue (ทงั) ล้ิน 

124 กิน eat  (อีท) 

125 need (นีด) ตอ้งการ 
126 บา้น house  (เฮาส) 

127 now (เนา) เด๋ียวน้ี 

128 ดี  good  (กุด) 

129 put  (พทุ) วาง 
130 กลาง  middle  (มิด’ล) 

131 gentle (เจน็ท’ล) สุภาพ , ผูดี้ 

132 ไมตี้กอลฟ์หรือฮ็อกก้ี club (คลบั) 

133 love (ลฝั) รัก 

134 เคร่ืองจกัร engine (เอ็นจิน) 

135 until (อนั – ทิล) จนกระทัง่ 
136 หวงั hope (โฮพ) 

137 soap (โสพ) สบู่ 
138 หู ear (เอีย) 



139 clear (คเลีย) แจ่มแจง้ 
140 แสดง show (โช) 

141 crow (คโร) ขนั 

142 เหล่านั้น those (โฑซ) 

143 boat (โบท) เรือ 

144 เกลือ salt (สอลท) 

145 tall (ทอล) สูง 
146 นกยงู peacock (พ ี– คอ็ค) 

147 chalk (ชอค) ที่ใชเ้ขียนกระดานด า 
148 ท า do (ดู) 

149 to (ทู) ถึง 
150 คร่ึง half (ฮาฟ) 

151 laugh (ลาฟ) หวัเราะ 

152 เคาะ knock (น็อค) 

153 box (บอ็คส) ต่อย 
154 ร้อย hundred  (ฮนัดเริด) 

155 breakfast (บเรคเฟิสท) อาหารเชา้ 
156 เขา้ enter (เอ็นเทอะ) 
157 mother (มฑั – เออะ) แม่ 

158 ลูกกุญแจ key (คี) 
159 see (สี) เห็น 

160 ผูเ้ล่น  player (พเล – เออะ) 
161 gunner (กนั – เนอะ) คนยงิปืน 



162 ยนื stand  (สแทน็ด) 

163 sand (แส็นด) ทราย 
164 ไม่สบาย ill  (อิล) 

165 will (วลิ) จะ 
166 ขยะ rubbish  (รับ – บิฌ) 

167 notice (โน – ทิส) ประกาศ 

168 ชายหาด seaside  (สีไสด) 

169 I (ไอ) ฉนั 

170 น ้ ามนั oil (ออยล) 

171 boy (บอย) เด็กผูช้าย 
172 คุณนาย madam (แมเดิม) 

173 handsome (แฮ็นเสิม) รูปหล่อ 

174 พอ่  father (ฟา - เฑอะ) 
175 teacher (ทีช – เออะ) ครู 
176 รู้ know (โน) 

177 grow (กโร) ปลูก 

178 เด็ก ๆ  หรือ ลูก ๆ children (ซิลดเริน) 

179 modern (มอ – เดิน) ทนัสมยั 
180 ลูกไก่  chicken  (ชิค – คิน) 

181 till (ทิล) จนกระทัง่ 
182 สัง่ order (ออ – เดอะ) 
183 other (อฑั – เออะ) อ่ืนๆ อีก 

184 ปีก  wing  (วงิ) 



185 sing (สิง) ร้องเพลง 
186 กางเกง  trouser  (ทเรา – เซอะ) 
187 neither (ไน – เฑอะ) ไม่ใช่ทั้งสองอยา่ง 
188 ผอม , บาง  thin (ธิน) 

189 bill (บิล) ใบเรียกเก็บเงิน 

190 เกิน over (โอ – เฝอะ) 
191 quarter (ควอ – เทอะ) เศษหน่ึงส่วนส่ี 

192 ขี่  ride (ไรด) 

193 my (ไม) ของฉนั 

194 พระจนัทร์  moon (มูน) 

195 noon (นูน) เวลาเที่ยง 
196 เตียง bed (เบด็) 

197 death (เด็ธ) ความตาย 
198 กระต่าย rabbit (แรบ – บิท) 

199 his (ฮิซ) ของเขา 
200 เรา we  (ว)ี 
201 sea (สี) ทะเล 

202 มีเสน่ห์ charming (ชา – มิง) 
203 drink (ดริงค) ด่ืม 

204 ลืม forget (เฟอะ – เกท) 

205 let (เล็ท) อนุญาตให ้

206 ไป  go (โก) 

207 so (โส) ดงันั้น 



208 ของมนั its  (อิทส) 

209 hit (ฮิท) ตี 

210 มี have (แฮฝ) 

211 cap (แคพ็) หมวกผา้มีกะบงั 
212 ขา้งหลงั behind (บิไฮนด) 

213 die (ได) มรณะ 
214 พระ monk (มงัค) 

215 give tongue (กิฝ ทงั) เปล่งวาจา 
216 ยอด , หลงัคา top (ทอ็พ) 

217 soft (ส็อฟท) อ่อนนุ่ม 

218 ปกคลุม cover (คฝั – เออะ) 
219 either (ไอ – เฑอะ) อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
220 ผึ้ง bee (บี) 
221 me (มี) แก่ฉนั 

222 ทุก ๆ วนั  everyday (เอฝริ – เด) 

223 play (พเล) ละคร 
224 สอน teach  (ทีช) 

225 beach (บีช) ชายฝ่ัง 
226 ทีหลงั after (อาฟ – เทอะ) 
227 brother (บรัฑ – เออะ) พีห่รือนอ้งชาย 
228 ร่างกาย body (บอ – ดิ) 

229 story (สทอ – ริ) เร่ืองราว 
230 ขาว white (ฮไวท) 



231 right (ไรท) ขวา 
232 นาฬิกา clock (คล็อค) 

233 rock (ร็อค) หิน 

234 ไดย้นิ hear (เฮีย) 
235 near (เนีย) ใกล ้

236 คนใช ้ servant (เสอ – เฝินท) 

237 golden (โกล – เดิน) ท าดว้ยทอง 
238 ทดลอง try (ทไร) 
239 bite (ไบท) กดั 

240 สตัว ์ animal  (แอนิม’ล) 

241 capital (แคพ็ – อิท’ล) เมืองหลวง 
242 กระทรวง ministry (มิน – อิสทริ) 
243 any (เอ – นิ) บา้ง , ใด 

244 ใคร who (ฮู) 
245 you (ย)ู ท่าน 

246 หวาน sweet (สวที) 

247 feed (ฟีด) ใหอ้าหาร 
248 การบา้น homework (โฮม – เวคิ) 

249 work (เวคิ) งาน 

250 สีน ้ าตาล brown (บเราน) 

251 town  (เทาน) เมือง 
252 เหลือง yellow (เยล็ – โล) 

253 tobacco (เทอะแบค็โค) ยาเสน้ 



254 ยกเวน้ except (อิค – เส็พท) 

255 deaf (เด็ฟ) หูหนวก 

256 บวก add (แอ็ด) 

257 bad (แบด็) เลว 
258 เร็ว fast (ฟาสท) 

259 ask (อาสค) ถาม 

260 สงคราม war (วอ) 

261 door (ดอ) ประตู 
262 งู  snake (สเนค) 

263 make (เมค) ท า 
264 ด า black  (บแล็ค) 

265 flag (ฟแล็ก) ธง 
266 ต ่า , ลง down (เดาน) 

267 how (เฮา) อยา่งไร 
268 แปลกใจ wonderful (วนัเดอะฟุล) 

269 bull (บุล) ววัตวัผู ้
270 ต่อสู ้ fight (ไฟท) 

271 wife (ไวฟ) เมีย 
272 สั้น , เต้ีย short (ฌอ็ท) 

273 not (นอท) ไม่ 

274 ท าไม why (ฮไว) 
275 twice (ทไวส) สองคร้ัง 
276 มัง่คัง่ wealthy  (เวล็ – ธิ) 



277 certainly (เสอ – ท’นลิ) อยา่งแน่นอน 

278 ของหล่อน her (เฮอ) 

279 sir (เสอ) ท่านขอรับ 

280 เก่ียวกบั about (เออะเบาท) 

281 sound (เสานด) เสียง 
282 ส าเนียง voice (ฝอยส) 

283 noise (นอยซ) เสียงดงั 
284 ฟัง listen (ลิส’ น) 

285 happen (แฮ็พ – พ’น) บงัเอิญ 

286 เช้ือเชิญ invite (อินไฝท) 

287 lie (ไล) นอน 

288 โคลง , กลอน  poem (โพ – อิม) 

289 him (ฮิม) แก่เขา 
290 เกา้ nine (ไนน) 

291 life (ไลฟ) ชีวติ 

292 ผดิ  wrong (รอง) 
293 long  (ลอง) ยาว 
294 ขา้ว  rice (ไรส) 

295 light (ไลท) สวา่ง 
296 ทาง way (เว) 
297 they (เฑ) เขาทั้งหลาย 
298 สาย late (เลท) 

299 date (เดท) วนัเดือนปี 



300 ใจดี  good – hearted (กุด ฮาท 

– อิด) 

301 minute (มิน – อิท) นาที 
302 ปี  year (เยยี) 
303 dear (เดีย) ที่รัก 

304 แตก , หกั break (บเรค) 

305 leg (เล็ก) ขา 
306 ตา eye (ไอ) 

307 midnight  (มิดไนท) เที่ยงคืน 

308 ตื่น awake (เออะเวค) 

309 lake (เลค) ทะเลสาบ 

310 นกพริาบ pigeon  (พจิ – อิน) 

311 begin (บิกิน) เร่ิมตน้ 

312 จน poor (พวั) 
313 sure (ฌวั) แน่ใจ 
314 ให้ give (กิฝ) 

315 live (ลิฝ) อาศยัอยู ่
316 ปู crab (คแร็บ) 

317 map (แม็พ) แผนที่  
318 ส่ี  four (ฟอ) 

319 more (มอ) มากกวา่ 
320 หา้ five (ไฟฝ) 

321 like (ไลค) เหมือน 



322 เดือน month (มนัธ) 

323 one (วนั) หน่ึง 
324 มาถึง reach (รีช) 

325 greet (กรีท) ทกัทาย 
326 ปีน , ป่าย climb (คไลม) 

327 time (ไทม) เวลา 
328 หนา้ face (เฟส) 

329 desk (เดสค) โตะ๊เขียนหนงัสือ 

330 หรือ or (ออ) 

331 for (ฟอ) ส าหรับ 

332 กบั with  (วิธ) 
333 spirit (สพิริท) จิตใจ  
334 ใหญ่ big  (บิก) 

335 quick (ควคิ) เร็ว 
336 อยา่งเลว badly  (แบด็ – ลิ) 

337 happy (แฮ็พ – อิ) มีความสุข 

338 สนุก  enjoy (อินจอย) 
339 point (พอยนท) ช้ี 

340 น้ี this (ฑิส) 

341 piece (พสี) ช้ิน 

342 กอ้นหิน stone (สโทน) 

343 alone (เออะโลน) โดดเด่ียว 
344 เขียว green  (กรีน) 



345 feel (ฟีล) รู้สึก 

346 ตึก building (บิลด – อิง) 
347 bring (บริง) น ามา 
348 เดือนกนัยาฯ September  (เส็พเทม – 

เบอะ) 
349 answer (อานเสอะ) ตอบ 

350 ชอบ like (ไลค) 

351 July (จูไล) เดือนกรกฎาฯ 

352 กรุณา kind (ไคนด) 

353 fly (ฟไล) บิน 

354 ทรัพยสิ์น property (พร็อพ – เออะทิ) 
355 fleshy (ฟเลฌ – อิ) อว้น 

356 เกือบ , จวน  almost (ออล – โมสท) 

357 note (โนท) จด , บนัทึก 

358 ส านึก sense (เส็นส) 

359 pen (เพน็) ปากกา 
360 หญา้ grass  (กราส) 

361 heart (ฮาท) หวัใจ 
362 ยิง่ใหญ่ great (กเรท) 

363 always (ออลเวซ) เสมอ ๆ  

364 เสนอ  offer (อ็อฟ – เฟอะ) 
365 number (นมั – เบอะ) เลขที่ 
366 ราชินี queen (ควนี) 



367 kneel (นีล) คุกเข่า 
368 กระเป๋า (เส้ือ , กางเกง) pocket (พอ็ค – อิท) 

369 artist (อาทิสท) นกัวาด 

370 กระดาษ paper (เพ – เพอะ) 
371 river (ริฝ – เออะ) แม่น ้ า 
372 ค า word (เวดิ) 

373 first (เฟิสท) ที่หน่ึง 
374 หนอง , บึง  pond  (พอนด) 

375 corn (คอน) ขา้ว (คนอเมริกนัใชเ้ป็นขา้วโพด) 

376 ความยาว length (เล็งธ) 
377 strength (สทเร็งธ) ความแขง็แรง 
378 แพง expensive (อิคส – เพน็สิฝ) 

379 fifth (ฟิฟธ) ที่หา้ 
380 ผา้ cloth (คลอธ) 

381 course (คอส) หลกัสูตร 
382 พดู speak  (สพคี) 

383 week (วคี) สปัดาห์ 
384 ภาษา language  (แลง – กวจิ) 
385 kiss (คิส) จูบ 

386 สูบ smoke  (สโมค) 

387 joke (โจค) เร่ืองตลก 

388 โกหก lie (ไล) 

389 fine (ไฟน) ดี , งาม 



390 ที่สาม third (เธิด) 

391 hurt (เฮิท) ท าอนัตราย 
392 ง่าย easy (อิซิ) 

393 already (ออลเร็ด – อิ) เรียบร้อยแลว้ 
394 แมว cat (แคท็) 

395 that (แฑท็) นัน่ 

396 แต่ละช้ิน , คน , อนั each  (อีช) 

397 indeed (อินดีด) จริง ๆ  

398 ผูห้ญิง  woman (วุเมิน) 

399 silence (ไส – เลินส) เงียบ 

400 เรียบ  plain (พเลน) 

401 change (เชนจ) เปล่ียน 

402 เกวยีน cart (คาท) 

403 last (ลาสท) สุดทา้ย 
404 ตลาด , ที่น าของไปขาย market (มา – คิท) 

405 opposite (อ็อพ – เพอะซิท) ตรงกนัขา้ม 

406 ขา้ม cross (ครอส) 

407 lot (ล็อท) จ านวนมาก 

408 ยาก difficult (ดิฟ – ฟิเคิลท) 

409 husband (ฮลัเบินต) สามี  

410 สุภาพสตรี lady (เล – ดิ ) 

411 January (แจนย ู– เออะริ) เดือนมกราฯ 

412 ราคา price (พไรส) 



413 wise (ไวซ) ปัญญาฉลาด 

414 ถาด tray (ทเร) 
415 away (เออะเว) ออกไป 

416 แทบจะไม่ hardly (ฮาด – ลิ) 

417 baby (เบ – บิ ) เด็กทารก 

418 แกว้หรือกระจก glass (กลาส) 

419 class (คลาส) ชั้นเรียน 

420 เขียน write (ไรท) 

421 sky (สไค) ทอ้งฟ้า 
422 หนา thick (ธิค) 

423 mix (มิคส) ผสม 

424 ลม wind (วนิด) 

425 since (สินส) ตั้งแต่ 

426 แก่ old (โอลด) 

427 cold (โคลด) เยน็ , หนาว 
428 ลูกสาว daughter (ดอ – เทอะ) 
429 fire (ไฟ – เออะ) ไฟ 

430 ผลไม ้ fruit (ฟรูท) 

431 tooth (ทูธ) ฟัน 

432 หมุน , หนั turn (เทิน) 

433 girl (เกิล) เด็กผูห้ญิง 
434 น่ิง still (สทิล) 

435 mill (มิล) โรงสี 



436 กระหล ่าปลี cabbage (แคบ็ – บิจ) 
437 bucket (บคั – อิท) ถงั 
438 มนัฝร่ัง potato (เพอะเท – โท) 

439 window (วนิ – โด) หนา้ต่าง 
440 สวา่ง bright (บโรท) 

441 drive (ดไรฝ) ขบัรถ 

442 สด fresh (ฟเร็ช) 

443 hate (เฮท) เกลียดชงั 
444 ฝ่ัง bank (แบง็ค) 

445 hang (แฮ็ง) แขวน 

446 แขน arm (อาม) 

447 farm (ฟาม) ไร่นา , ที่เล้ียงสตัว ์
448 ปฏิบตัิ practice  (พแร็ค – ทิส) 

449 ticket (ทิค – อิท) ตัว๋ 
450 ร้ัว fence (เฟ็นส) 

451 hotel (โฮ – เทล็) โรงแรม 

452 แกม้ cheek (ชีค) 

453 weak (วคี) อ่อนแอ 

454 มุง้ , แห net (เน็ท) 

455 age (เอจ) อาย ุ
456 น ้ าพ ุ spring (สพริง) 
457 thing  (ธิง) ส่ิงของ 
458 สอง two  (ทู) 



459 blue (บลู) สีน ้ าเงินหรือสีฟ้า 
460 เดือนกุมภาฯ February  (เฟ็บ – รุเออะริ) 
461 heavy (เฮ็ฝ – อิ) หนกั 

462 ผกั vegetable  (เฝ็จ – อิเทอะบ’

ล) 

463 bicycle (ไบ – สิค’ล) จกัรยานสองลอ้ 

464 หมอ  doctor (ด็อค – เทอะ) 
465 figure (ฟิก – เออะ) ตวัเลข 

466 พระเอก hero (ฮีโร) 
467 slow (สโล) ชา้ 
468 ตารางเวลา timetable  (ไทมเท – บ’ล) 

469 example (อิก – ซามพ’ล) ตวัอยา่ง 
470 ทาง path (พาธ) 

471 start (สทาท) เร่ิมตน้ 

472 บน on (ออน) 

473 call (คอล) เรียก 

474 เปียก wet (เวท็) 

475 bet (เบท็) พนนั 

476 แบ่ง , ปัน  share (แช) 

477 care (แค) ระมดัระวงั 
478 ยงั yet (เยท็) 

479 wait (เวท) คอย 
480 นิดหน่อย little (ลิท – ท’ล) 



481 comfortable (คมัเฟอะ
เทอะบ’ล) 

สะดวกสบาย 

482 นวนิยาย novel (นอฝ – ’ล) 

483 pencil (เพน็ส’ล) ดินสอ 

484 คอ neck (เน็ค) 

485 correct (เคอะ – เร็คท) ถูกตอ้ง 
486 จานรอง saucer  (สอ – เสอะ) 
487 tailor (เท – เลอะ) ช่างตดัผา้ของผูช้าย 
488 มากมาย many (เม – นิ) 

489 foggy (ฟ็อก – กิ) เตม็ไปดว้ยหมอก 

490 ขอ้ศอก elbow (เอ็ล – โบ)  

491 tomorrow (เทอะมอโร) พรุ่งน้ี 

492 สี colour (คลั – เออะ) 
493 dinner (ดิน – เนอะ) อาหารเยน็ 

494 จ าเป็น necessary  (เนส – อิสเสอะ
ริ) 

495 funny (ฟัน – นิ) ขบขนั 

496 มีนิสยัชอบเป็นเพือ่นกนั  friendly (ฟเรนด – ลิ) 

497 angry (แอ็ง – กริ) โกรธ 

498 โปรด please (พลีซ) 

499 seat (สิท) ที่นัง่ 
500 หลงั back (แบค็) 

501 pack (แพค็) ห่อของ 



502 ฝุ่ น . ละออง  dust (ดสัท) 

503 judge (จจั) ผูพ้พิากษา 
504 พระราชา king (คิง) 
505 missing (มิส – สิง) ขาด , หายไป 

506 ใน  in (อิน) 

507 win (วนิ) ชนะ 
508 ควรจะ ought  (ออท) 

509 pot (พอ็ท) หมอ้ . กระถาง 
510 ในระหวา่ง among (เออะมงั) 
511 lung (ลงั) ปอด 

512 ตาบอด blind (บไลนด) 

513 dine (ไดน) รับประทานอาหาร 
514 เกียจคร้าน lazy (เล – ซิ) 

515 daily (เดล – ลิ) ประจ าวนั 

516 ตดั , หัน่ cut (คทั) 

517 bus (บสั) รถประจ าทาง 
518 วาง place  (พเลส) 

519 gate (เกท) ประตูร้ัว 
520 ครัว kitchen (คิท – ชิน) 

521 April (เอ – พริล) เดือนเมษาฯ 

522 แบก , ถือ , น า , พา carry (แค – ริ) 
523 every (เอฝ – ริ) ทุก ๆ 

524 สนุก  joy (จอย) 



525 boil (บอยล) ตม้ 

526 นม milk (มิลค) 

527 hill (ฮิล) เขาเต้ีย ๆ  

528 ท าใหเ้สีย spoil (สพอยล) 

529 coin (คอยน) เงินเหรียญ 

530 โรงเรียน  school (สคูล) 

531 June (จูน) เดือนมิถุนาฯ 

532 วชิา subject (สบั – จิคท) 

533 public (พบั – ลิค) สาธารณะ 
534 เพิง่จะ  just (จสัท) 

535 must (มสัท) ตอ้ง 
536 ทั้งสอง both (โบธ) 
537 roast (โรสท) ป้ิง 
538 ยงิ shoot (ฌูท) 

539 use (ยซู) ใช ้

540 ผา้ใบ canvas (แคน – เฝิส) 

541 method (เมธ – เอิด) วธีิ 

542 กว ี poet (โพ – อิท) 

543 which (ฮวชิ) อนัไหน 

544 ไกลออกไป further (เฟอ – เฑอะ) 
545 literature (ลิท-เออะริเฌอะ) วรรณคดี 

546 ดนตรี music (มย ู– ซิค) 

547 stick (สทิค) ไมเ้ทา้ 



548 เวลาเชา้ morning  (มอ – นิง) 
549 nothing (นธั – อิง) ไม่มีอะไรเลย 
550 เคย ever (เอฝ – เออะ) 
551 flower (ฟเลา – เออะ) ดอกไม ้

552 จากไป leave (ลีฝ) 

553 keep (คีพ) เก็บรักษา 
554 อยา่งชา้ ๆ  slowly (สโล – ลิ) 

555 study (สทดั – อิ) เรียนหนงัสือ 

556 ขอ้มือ wrist (ริสท) 

557 fit (ฟิท) เหมาะสม 

558 ผม hair (แฮ) 
559 nowhere (โน – แว) ไม่มีที่ใหน 

560 เสียใจ sorry (สอ – ริ) 
561 usually (ย ู– ฉวลลิ) โดยปรกติ , มกัจะ 
562 ขดัจงัหวะ interrupt (อินเทอะรัพท) 

563 rub (รับ) ถู 

564 พกัอยู ่ stay (สเท) 

565 say (เส) กล่าว 
566 ดาว star (สทา) 
567 car (คา) รถยนต ์

568 ถนน road (โรด) 

569 toast (โทสท) ขนมปังป้ิง 
570 จริง ๆ  true (ทรู) 



571 crew (ครู) ลูกเรือ 

572 เช่ือ believe  (บิ – ลีฝ) 

573 chief (ชีฟ) หวัหนา้ 
574 กวา่ than (แฑน) 

575 man (แมน) คนผูช้าย 
576 แต่งกาย dress (ดเรส) 

577 express (อิคส – พเรส) ด่วน 

578 คนสวน gardener (กาด’น – เออะ) 
579 together (เทอะเกฑ–เออะ) ดว้ยกนั 

580 วนัจนัทร์ Monday (มนั – ดิ) 

581 party (พา – ทิ) งานเล้ียง 
582 เตียง cot (คอท) 

583 lord (ลอด) ผูเ้ป็นเจา้ 
584 ของเรา our (เอาเออะ) 
585 passenger (แพส – สิน

เจอะ) 
ผูโ้ดยสาร 

586 ปรุงอาหาร  cook (คุค) 

587 book (บุค) หนงัสือ 

588 ช่ือ name (เนม) 

589 same (เสม) เช่นเดียวกนั 

590 พนั (จ านวน) thousand (เธา – เซินด) 

591 difference (ดิฟ-เฟอะเรินส) ความแตกต่าง 
592 ขา้งล่าง below  (บิโล) 



593 radio (เรดิ – โอ) วทิย ุ
594 พาย ุ storm (สทอม) 

595 warm (วอม) อุ่น 

596 เหลา้องุ่น wine (ไวน) 

597 nice (ไนส) งาม , ดี 

598 ที่น่ี here (เฮีย) 
599 tear (เทีย) น ้ าตา 
600 เพราะวา่ he cause (บิ- คอซ) 

601 landlord (แลนดลอด) เจา้ของบา้น 

602 ลา้น million (มิล – เยนิ) 

603 question (คเวสท – เฌิน) ค าถาม 

604 สาม  three (ธรี) 
605 tree (ทรี) ตน้ไม ้

606 ภายใต ้ under (อนั – เดอะ) 
607 waiter (เวท – เออะ) บริกร 
608 แต่ก่อน before (บิฟอ) 

609 law (ลอ) กฎหมาย 
610 ค าทกัทาย greeting (กรีท – อิง) 
611 ink (อิงค) น ้ าหมึก 

612 เสียงอึกทึก noisy (นอยซ – อิ) 

613 ready (เรด – อิ) พร้อมแลว้ 
614 แจว row (โร) 
615 sew (โส) เยบ็ 



616 เล็บ nail (เนล) 

617 rain (เรน) ฝน 

618 เหตุผล reason (รีซ’น) 

619 simple (สิมพ’ล) ง่าย 
620 ทั้งหมด , ทั้งหลาย whole (โฮล) 

621 roll (โรล) ห่อ , มว้น 

622 เชือกพวน cable (เค – บ’ล) 

623 table (เท – บ’ล) โตะ๊ , ตาราง 
624 ไกล , ห่าง far (ฟา) 
625 bar (บา) แท่ง 
626 แปรง brush (บรัฌ) 

627 such (สชั) เช่นนั้น 

628 ดว้ยเหมือนกนั too (ทู) 
629 through  (ธรู) ตลอด 

630 ปรอท  mercury (เมอ – คยริู) 
631 safety (เสฟ – ทิ) ความปลอดภยั 
632 เผา , ไหม ้ burn (เบิน) 

633 world (เวลิด) โลก 

634 ทุกข ์, โศก  sorrow (สอ – โร) 
635 follow (ฟอล – โล) ตาม 

636 ความสวย , ความงาม beauty (บยทูิ) 
637 bodily (บอดิลิ) แห่งร่างกาย 
638 เหน่ือย , หน่าย tired (ไท – เอิด) 



639 August (ออ – เกิสท) เดือนสิงหาฯ 

640 เส้ือผา้ clothes (คโลธซ) 

641 most (โมสท) ส่วนมาก 

642 จาก from (ฟร็อม) 

643 form (ฟอม) รูปร่าง 
644 เอวบาง slim (สลิม) 

645 dim (ดิม) มวั 
646 สะกดตวั spell  (สแพล็) 

647 twelve (ทเวล็ฝ) สิบสอง 
648 หอ้ง room (รูม) 

649 broom (บรูม) ไมก้วาด 

650 อากาศ air (แอ) 

651 where (ฮแว) ที่ไหน 

652 รถไฟ train (ทเรน) 

653 aeroplane (แอเรอะพเลน) เคร่ืองบิน 

654 ริน pour (พอ) 

655 nor (นอ) ไม่ 

656 ร่ืนเริงแจ่มใส gaiety (เกเออะทิ) 
657 library (ไล – บเรอะริ) หอ้งสมุด 

658 ดีที่สุด best (เบสท) 

659 eight (เอท) แปด 

660 แฝด  twins (ทวนิซ) 

661 inch (อินช) น้ิว (น้ิวฟุต) 



662 หิว hungry (ฮงักริ) 
663 Sunday (สนั – ดิ) วนัอาทิตย ์ 
664 คิด think (ธิงค) 

665 beginning (บิกิน – นิง) การเร่ิมตน้ 

666 ผล result (รีสลัท) 

667 someone (สมัวนั) ใครไม่ทราบ 

668 ดาบ sword (สอด) 

669 fourth (ฟอธ) ที่ส่ี 

670 วนัน้ี today (เทอะ – เด) 

671 ray (เร) แสง 
672 แขง็แรง strong (สทรอง) 
673 song (สอง) เพลง 
674 ตนเอง oneself (วนั – เสลฟ) 

675 well (เวล็) อยา่งดี 

676 บุหร่ี cigarette (สิเกอะเรท) 

677 less (เลส) นอ้ยกวา่ 
678 เวลาที่แสดงตามนาฬิกา O’clock (เออะ – คลอค) 

679 sock (สอค) ถุงเทา้อยา่งสั้น 

680 ดว้ยเหมือนกนั also (ออล – โส) 

681 fellow (เฟล – โล) เพือ่นมนุษย ์
682 นอ้ยที่สุด least (ลีสท) 

683 repeat (ริพที) ซ ้ า 
684 น ้ า water (วอ – เทอะ) 



685 summer (สมั – เมอะ) ฤดูร้อน 

686 โรงละคร theatre (เธียเทอะ) 
687 sugar  (ฌูก – เออะ) น ้ าตาล 

688 หอ้งอาหาร dining – room (ไดนิง – 

รุม) 

689 bridegroom (บไรดกรุม) เจา้บ่าว 
690 ป้า , นา้สาว aunt (อานท) 

691 dance (ดานส) เตน้ร า 
692 เวลาค  ่า evening (อีฝ – นิง) 
693 exciting (อิคไสทิง) ตื่นเตน้ 

694 เยน็ cool (คูล) 

695 spoon  (สพนู) ชอ้น 

696 คอ้น  hammer (แฮม – เมอะ) 
697 idea (ไอดิเออะ) ความคิด 

698 ท าผดิ  mistake (มิส – เทค) 

699 cake (เคค) ขนม 

700 ดม smell (สเมล) 

701 again (เออะเกน) อีกท ี

702 แห่งดนตรี  musical  (มยซิูค’ล) 

703 people ( พ ี– พ’ล) ประชาชน 

704 เบื้องบน above (เออะบฝั) 

705 up (อพั) ขึ้น , สูงถึง 
706 คร้ังหน่ึง once  (วนัส) 



707 sun (สนั) พระอาทิตย ์
708 มีชีวติ alive (เออะไลฝ) 

709 buy (ไบ) ซ้ือ 

710 หนา้หนงัสือ page (เพจ) 
711 taste (เทสท) รส 

712 บด pound (เพานด) 

713 cloud (คเลาด) เมฆ 

714 วชิาเลข arithmetic (เออะริธเมอะทิค) 

715 brick (บริค) อิฐ 

716 อยา่งฉนัมิตร friendly (ฟเรนด – ลิ) 

717 holiday (ฮอลิดิ) วนัหยดุ 

718 เลวที่สุด worst (เวิสท) 

719 search (เสิช) คน้ , หา 
720 เดือนตุลาฯ October  (ออคโทเบอะ) 
721 newspaper (นยซูเพเพอะ) หนงัสือพมิพ ์

722 ยิม้ smile (สไมล) 

723 by (ไบ) โดย , ขา้ง ๆ 

724 ซกั , ลา้ง wash (วอช) 

725 cause (คอซ) เหตุ 
726 เพศ gender (เจน็ – เดอะ) 
727 November (เนอะเฝ็มเบอะ) เดือนพฤศจิกาฯ 

728 ดูเหมือนวา่ seem (สีม) 

729 dream (ดรีม) ฝัน 



730 สวรรค ์ heaven (เฮฝ’น) 

731 person (เพอ – ส’น) บุคคล 

732 รถยนต ์ motor – car (โมเทอะ – คา) 
733 jar (จา) ขวด , ไห 

734 ปลอดภยั safe (เสฟ) 

735 wave (เวฝ) คล่ืน , ลอน 

736 เตม็ชอ้น  spoonful (สพนู – ฟุล) 

737 successful (เสิค – เสสฟุล) ความส าเร็จ 
738 ขอ , เบด็  hook (ฮุค) 

739 textbook (เทค็สท – บุค) หนงัสือแบบเรียน 

740 นกัเขียน  writer (ไรเทอะ) 
741 rather (ราฑ – เออะ) ค่อนขา้งจะ 
742 พระ priest (พรีสท) 

743 cheese (ชีซ) เนยแขง็ 
744 แหง้ dry (ดไร) 
745 find (ไฟนด) พบ 

746 จบ  end (เอ็นด) 

747 help (เฮ็ลพ) ช่วยเหลือ 

748 ผูเ้ช่ือ believer (บิลีฝ – เออะ) 
749 cinema (สินิเมอะ) ภาพยนตร์ 
750 ของตน own (โอน) 

751 telephone (เทล – อิโฟน) โทรศพัท ์

752 หลบั sleep (สลีพ) 



753 beef (บีฟ) เน้ือววั 
754 ครอบครัว family (แฟม – อิลิ) 

755 Friday (ฟไร – ดิ) วนัศุกร์ 
756 คุก gaol (เจล) (อเมริกาเขียนเป็น 

Jail) 
757 depend (ดิ – เพน็ด) ขึ้นอยูก่บั 

758 ปรับ fine (ไฟน) 

759 fortnight (ฟอทไนท) ปักษ ์

760 น่ารัก lovely (ลฝั – ลิ) 

761 lucky (ลคั – คิ) โชคดี 

762 เกา้อ้ี chair (แช) 

763 wear (แว) สวม 

764 บวม swell (สเวล็) 

765 else (เอ็ลส) อ่ืน ๆ อีก 

766 ขายปลีก retail (รีเทล) 

767 explain (อินสพเลน) อธิบาย 
768 ซา้ย left (เล็ฟท) 

769 step (สเทพ็) ขั้นบนัได 

770 เขา้ใจ understand (อนัเดอะส
แทนด)   770 

771 band (แบนด) แตรวง 
772 ส่ง send (เส็นด) 

773 then (เฑน็) ดงันั้น 



774 อาหารม้ือสุดทา้ยของวนั supper (สพั – เพอะ) 
775 umbrella (อมับเรล – เลอะ) ร่ม 

776 เป็นที่นิยม popular (พอพยเูลอะ) 
777 weather (เวฑ – เออะ) ภูมิอากาศ 

778 สามารถ  can (แคน) 

779 land (แลนด) แผน่ดิน 

780 สนามบิน aerodrome (แอเรอะดโรม) 

781 foam (โฟม) ฟอง 
782 อยา่งฉนัพีน่อ้ง brotherly (บรัฑ – เออะลิ) 

783 country (คนั – ทริ) ประเทศ 

784 เขต boundary (เบานเดอะริ) 
785 yesterday (เยสเทอะดิ) วานน้ี 

786 ที่เขี่ยบุหร่ี ashtray (แอชทเร) 
787 birthday (เบิธ – เด) วนัเกิด 

788 เปิด open (โอ – พ’น) 

789 season (สี – ซ’น) ฤดู 

790 หนู rat (แร็ท) 

791 as (แอซ) ดงัที ่
792 สถานี station (สเท – เฌิน) 

793 television (เทลิฝิฉ – เอิน) โทรทศัน์ 
794 ผกู , มดั tie (ไท) 

795 describe (ดิสคไรบ) พรรณนา 
796 ชา tea (ที) 



797 agree (เออะ – กรี) เห็นพอ้ง 
798 ที่สอง second (เสค – เอินด) 

799 mutton (มทั – เทิน) เน้ือแกะ 
800 และ and (แอนด) 

801 shall (แชล) จะ 
802 สวนสาธารณะ park (พาค) 

803 mark (มาค) เคร่ืองหมาย 
804 เคล่ือน , ยา้ย move (มูฝ) 

805 soup (สูพ) น ้ าแกงจืด 

806 มืด dark (ดาค) 

807 bark (บาค) เห่า 
808 เงา shade (เชด) 

809 bathe (เบฑ) อาบน ้ า 
810 เร่ืองน่าข  า  fun (ฟัน) 

811 blunt (บลนัท) ทื่อ 

812 ร้านขายหนงัสือ bookshop (บุคฌอพ) 

813 crop (ครอพ) เก่ียวขา้ว 
814 ข่าว news (นยซู) 

815 wood (วดู) ป่าไม ้

816 กลุม้ใจ  worry (วะริ) 
817 busy (บิซ – อิ) ยุง่ , งานมาก 

818 ปราศจาก without (วฑิ – เอาท) 

819 doubt (เดาท) สงสยั 



820 ความประหลาดใจ  surprise (เสอะพไรซ) 

821 dislike (ดิสไลค) ไม่ชอบ 

822 เสียม , จอบ spade (สเพด) 

823 address (เออะดเรส) ต าบลที่อยู ่
824 ความรู้ knowledge (นอ – ลิจ) 
825 racket (แรค – อิท) ไมต้ีเทนนิส 

826 ปิด close (คโลซ) 

827 goat (โกท) แพะ 
828 แกะ sheep (ฌีพ) 

829 deep (ดีพ) ลึก 

830 ผลึก crystal (คริส – ท’ล) 

831 bacon (เบ – ค’น) เน้ือซ่ีโครงหมูเคม็ 

832 เขม็ needle (นี – ด’ล) 

833 pleasant (พเล – ซ’นท) น่ายนิดี 

834 เหล่าน้ี these (ฑีซ) 

835 street (สทรีท) ถนนที่มีบา้นเรือน 

836 เพือ่น friend (ฟเรนด) 

837 paint (เพนท) ระบายสี 

838 เป็นหน้ี debt (เดท) 

839 set (เส็ท) (พระอาทิตย)์ ตก 

840 เคร่ืองยก (ลิฟต)์ elevator (เอล – ลิเฝเทอะ) 
841 wrapper (แรพ – เพอะ) เคร่ืองห่อหุม้ 

842 มุม corner (คอ – เนอะ) 



843 sister (สิส – เทอะ) พีห่รือนอ้งสาว 
844 อ่าว bay (เบ) 

845 gay (เก) ร่าเริง , เบิกบาน 

846 เจา้ของร้าน shopkeeper (ชอพคีพ – 

เออะ) 
847 wonder (วนั – เดอะ) อศัจรรยใ์จ 
848 ต่อไป next (เนคสท) 

849 incorrect (อินเคอะเรคท) ไม่ถูก 

850 ฟูก mattress (แมท – ริส) 

851 weakness (วคี – นิส) ความอ่อนแอ 

852 แมแ้ต่ even (อีฝ’น) 

853 certain (เสอ – ท’น) แน่นอน 

854 ลาก่อน goodbye (กุดไบ) 

855 ice (ไอส) น ้ าแขง็ 
856 แสดง act (แอคท) 

857 lack (แลค) ขาดแคลน 

858 แทน instead (อินสเทด็) 

859 arrest (เออะเรสท) จบักุม 

860 เด็กหนุ่ม youth  (ยธู) 

861 suit (สยทู) ชุดสากล 

862 เคร่ืองจกัรกล machine (เมอะ – ฌีน) 

863 magazine (แมก – เออะซีน) นิตยสาร 
864 จดัการ manage (แมน – อิจ ) 



865 miss (มิส) นางสาว 
866 มะพร้าว coconut (โคโคนทั) 

867 but (บทั) แต่ 

868 บาดแผล wound (วนูด) 

869 pool (พลู) บ่อ , แอ่ง 
870 ส่องแสง shine (ไซน) 

871 rise (ไรซ) ขึ้น , อุทยั 
872 โดยทัว่ ๆ ไป  generally (เจน – เออะเริลลิ) 

873 healthy (เฮล – ธิ) ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง 
874 ทุกหนทุกแห่ง everywhere (เอฝ – ริแว) 
875 dare (แด) กลา้ 
876 ถา้ if (อิฟ) 

877 tip (ทิพ) ปลาย 
878 เหมือนคนตาย deathlike (เด็ธ – ไลค) 

879 remind (รีไมนด) เดือน 

880 เขื่อน dam (แด็ม) 

881 lamb  ลูกแกะ 
882 แคระ dwarf (ดวอฟ) 

883 cough (คอฟ) ไอ 

884 ที่อยูอ่าศยั home (โฮม) 

885 comb (โคม) หวี 
886 สถานที ่ place (พเลส) 

887 hedge (เฮ็จ) ร้ัวตน้ไม ้



888 ที่ใด ๆ  anywhere (เอน่ีแว) 
889 armchair (อามแช) เกา้อ้ีนวม 

890 สว้ม lavatory (แลฝ – เออะเทอะริ) 
891 taxi (แทค – สิ) รถยนตเ์ช่า 
892 สีเทา grey (กเร) 
893 May (เม) เดือนพฤษภาฯ 

894 สนทนา  conversation (คอนเฝอะเส 

– ฌ’น) 

895 uncertain (อนัเสอท’น) ไม่แน่นอน 

896 พกัผอ่น rest (เรสท) 

897 nest (เนสท) รังนก 

898 พลาด , ตก  fail (เฟล) 

899 gain (เกน) ไดม้า 
900 ดา้นหนา้ front (ฟรันท) 

901 nun (นนั) นางชี 

902 อยา่งมัง่มี richly (ริช – ลิ) 

903 cruelty (ครู – เอิลทิ) ความเห้ียมโหด 

904 โดยไร้ประโยชน์  in  vain (มิ – เฝน) 

905 hell (เฮ็ล) นรก 

906 กระจก mirror (มิ – เรอะ) 
907 another (เออะนฑั – เออะ) คนอ่ืน , อนัอ่ืน 

908 พื้น floor (ฟลอ) 

909 sore (สอ) เจบ็ , แสบ 



910 ฟ้าแลบ  lightning (ไลท – นิง) 
911 wedding (เวด – ดิง) การแต่งงาน 

912 วนัองัคาร  Tuesday  (ทยชูดิ) 

913 lively (ไลฝ – ลิ) มีชีวติชีวา 
914 ที่แลว้มา ago (เออะโก) 

915 toe (โท) น้ิวเทา้ 
916 วา่งเปล่า empty (เอ็มพทิ) 
917 very (เฝ – ริ) มาก 

918 หนา้ผาก forehead (ฟอ – ริด) 

919 basket (บาสคิท) ตะกร้า 
920 เลวกวา่ worse (เวิส) 

921 burst (เบิสท) ระเบิด 

922 เกิด bear (แบ) 

923 hare (แฮ) กระต่ายป่า 
924 นาฬิกา (อยา่งเล็ก) watch (วอช) 

925 God (กอด) พระผูเ้ป็นเจา้ 
926 เทา้ foot (ฟุท) 

927 push (พชุ) ผลกั 

928 ล้ินชกั drawer (ดรอ) 

929 winter (วนิ – เทอะ) ฤดูหนาว 
930 หญิงสาว maid (เมด) 

931 case (เคส) เร่ือง , คดี 

932 เส้ือของสตรี blouse (บเลาส) 



933 loud (เลาด) ดงั 
934 ลูกหนงั football (ฟุท – บอล) 

935 warn (วอน) เตือนสติ 
936 ฤดูใบไมผ้ลิ  spring (สพริง) 
937 according (to) (เอิด-คอ

ดิง) 
ตาม 

938 ขา้ม across (เออะครอส) 

939 court (คอท) ศาล 

940 ร้าน shop (ชอพ) 

941 rob (รอบ) ปลน้ 

942 ทุก ๆ คน  everybody (เอฝ-ริบอดิ) 

943 exactly (อิกแซคทลิ) พอดีกนัทีเดียว 
944 เห่ียว fade (เฟด) 

945 guest (เกสท) แขกที่ไดรั้บเชิญมา 
946 หวงั , คอยท่า expect (อิคส – เพคท) 

947 direct (ได – เร็คท) ทิศทาง 
948 ชา้ง elephant (เอล-อิเฟินท) 

949 loyal (ลอย – เอิล) จงรักภกัดี 

950 ผ ี ghost (โกสท) 

951 coat (โคท) เส้ือคลุม 

952 ชายหนุ่ม lad  (แลด) 

953 match (แมช) ไมข้ีดไฟ 

954 สามญั , ทัว่ ๆ ไป  common (คอม – เมิน) 



955 important (อิมพอเทินท) ส าคญั 

956 ของขวญั present (พเรซ’นท) 

957 lesson (เลส-’น) บทเรียน 

958 เสมียน clerk (คลาค) 

959 spark (สพาค) ประกายไฟ 

960 อุปนิสยั character (แคริคเทอะ) 
961 manner (แมน – เออะ) มารยาท 

962 ทาส slave (สเลฝ) 

963 ape (เอพ) ลิงชนิดไม่มีหาง 
964 บางส่ิงบางอยา่ง something (สมั – ธิง) 
965 ceiling  (สีล – อิง) เพดาน 

966 การรายงาน information (อินเฟอะเม – 

เฌิน) 

967 excellent (เอ็คเสิล-เอินท) ดีเลิศ 

968 ประเสริฐ splendid (สพเลนดิด) 

969 unit  (ยนิูท) หลกัหน่วย 
970 สวย fair (แฟ) 

971 mare (แม) แม่มา้ 
972 บางเวลา sometimes (สมัไทมซ) 

973 right (ไรท) ถูก 

974 จมูก nose (โนซ) 

975 load (โลด) บรรทุก 

976 บุกรุก invade (อิน – เฝด) 



977 lampshade (แลมพเฌด) โป๊ะไฟ 

978 ขอบคุณ , ขอบใจ  thank (แธงค) 

979 rank (แรงค) ยศ 

980 กฎ rule (รูล) 

981 wool (วลู) ขนสตัว ์
982 ประหยดั save (เสฝ) 

983 cave (เคฝ) ถ ้า 
984 วา่ยน ้ า swim (สวมิ) 

985 limb (ลิม) แขนขา 
986 เดือนธนัวา ฯ December (ดิเส็มเบอะ) 
987 gather (แกฑ – เออะ) รวบรวม , ชุมนุม 

988 ไมเ้ป็นพุม่ bush (บุช) 

989 good (กุดซ) สินคา้ 
990 รักษา cure (คย)ู 
991 pure (พย)ู บริสุทธฺ์ 
992 วนัพธุ Wednesday  (เวน็ซดิ) 

993 somebody (สมัเบอะดิ) บางคน 

994 ล าตน้ stem (สเทม็) 

995 condemn (เคิน – เด็ม) กล่าวโทษ 

996 มีประโยชน์  useful (ยสูฟุล) 

997 full (ฟุล) เตม็ 

998 เคม็ salty (สอล – ทิ) 
999 honestly (ออน – อิสทลิ) อยา่งซ่ือตรง 



1000 แป้ง , ผง powder (เพา-เดอะ) 
1001 altogether (ออลเทอะเกฑ

เออะ) 
ดว้ยกนั 

1002 เพยีงแต่ , เท่านั้น only (โอน – ลิ) 

1003 ordinary (ออด’นริ) ธรรมดา 
1004 สภา parliament (พาเลอะ-เมินท) 

1005 essential (อิส-เอ็นเฌิล) ที่ส าคญั 

1006 พพิธิภณัฑ ์ museum (มย ู– เซียม) 

1007 idiom (อิเดียม) ส านวน 

1008 ไขลาน , มว้น wind (ไวนด) 

1009 tight (ไทท) แน่น , ตึง 
1010 ก าลงัมาถึง due (ดย)ู 
1011 zoo (ซู) สวนสตัว ์
1012 วดั temple (เทม็ – พ’ล) 

1013 hospital (ฮอสพ ิ– ท’ล) โรงพยาบาล 

1014 รายการ programme (พโร – กแรม) 

1015 lamp (แลมพ) ตะเกียง 
1016 ออกเสียง pronounce (พเรอะ – เนาส) 

1017 scout (สเคาท) ลูกเสือ 

1018 อ่อนเพลีย , เบื่อ weary (เวยี – ริ) 
1019 city (สิท – อิ) นคร 
1020 หมอน pillow (พลิ – โล) 

1021 flow (ฟโล) ไหล 



1022 หาได ้ earn (เอิน) 

1023 learn (เลิน) เรียน , รู้ , ทราบ 

1024 แบน , ราบ  flat (ฟแลท) 

1025 hat (แฮท) หมวก 

1026 สะดวก  convenient (เคินฝินเยนิท) 

1027 student (สทยเูดินท) นกัเรียน , นกัศึกษา 
1028 คนทอผา้ weaver (วฝี- เออะ) 
1029 candle – power (แคน-ด’

ลเพาเออะ) 
แรงเทียน 

1030 หอ้งเรียน classroom (คลาสรูม) 

1031 bloom (บลูม) ดอกไมบ้าน 

1032 ทหาร soldier (โสล – เจอะ) 
1033 picture (พคิ – เชอะ) รูปภาพ 

1034 หยาบ rough (รัฟ) 

1035 tough (ทฟั) เหนียว 
1036 ทีเดียว quite (คไวท) 

1037 pride (พไรด) ความหยิง่ 
1038 ห้ิง shelf (เฌลฟ) 

1039 shell (เฌล็) เปลือกหอย 
1040 เล็ก ๆ นอ้ย bit (บิท) 

1041 list (ลิสท) รายช่ือ 

1042 น้ิวหวัแม่มือ thumb (ธมั) 

1043 sum (สมั) ผลของการบวก 



1044 ชนิด , พวก type (ไทพ) 

1045 style (สไทล) แบบ , ท่า 
1046 การพรรณนา description (ดิสคริพเฌิน) 

1047 towel (เทา – เอิล) ผา้เช็ดตวั 
1048 พนกังานขายตัว๋(รถเมล)์ conductor (เคินดคั-เทอะ) 
1049 particular (พาทิค-ยเูลอะ) โดยเฉพาะ 
1050 น่าหวัเราะ laughable (ลาฟ-เออะบ’ล) 

1051 candle (แคน-ด’ล) เทียนไข 

1052 มหาวทิยาลยั university (ยนิู-เฝอะสิท-อิ) 

1053 bury (เบ-ริ) ฝัง 
1054 ฝาผนงั wall (วอล) 

1055 hall (ฮอล) หอ้งโถง , ที่สาธารณะหรือ
ส านกังาน 

1056 อาหาร(เป็นม้ือ ๆ) meal (มีล) 

1057 lean (ลีน) ผอม , ซูบซีด 

1058 มีด knife (ไนฟ) 

1059 polite (เพอะ-ไลท) สุภาพ 

1060 ราบ smooth (สมูฑ) 

1061 refuse (ริฟ-ยซู) ปฏิเสธ 

1062 ต่างประเทศ abroad (เอิบ-รอด) 

1063 sort (สอท) ชนิด 

1064 เขา้ใจผดิ misunderstand (มิสนัเดิส
แทนด) 



1065 van (แฝน) รถตู ้
1066 เน้ือหมู pork (โพด) 

1067 rogue (โรก) ตวัโกง 
1068 ฝงู , โขลง herd (เฮิด) 

1069 nurse (เนิส) นางพยาบาล 

1070 ตอ้งการ want (วอนท) 

1071 fond (ฟอนด) ชอบ 

1072 การสอบ examination (อิกแซมมิเน
เฌิน) 

1073 government (กฝั’น เมินท) รัฐบาล 

1074 สะพาน bridge (บริจ) 
1075 risk (ริสค) เส่ียง 
1076 การออกเสียง pronunciation (พเรอะนนัสิ

เอเฌิน) 

1077 advertisement (เอิด
เฝอทิสเมินท) 

การโฆษณา 

1078 ป่า wild (ไวลด) 

1079 line (ไลน) เสน้ 

1080 กลายเป็น become (บิคมั) 

1081 gum (กมั) กาว , เหงือก 

1082 ทางเลือก choice (ชอยส) 

1083 avoid (เออะฝอยด) หลีกเล่ียง 
1084 ออกเสียง (เช่นอ่านออกเสียง) aloud (เออะเลาด) 



1085 crowd (คเราด) ฝงูชน 

1086 อดทน patient (เพ-ฌ’นท) 

1087 normal (นอ-ม’ล) ปกติ , ธรรมดา 
1088 ไฟฟ้า electric (อิเลคทริค) 

1089 strict (สทริคท) เขม้งวด 

1090 เสน้ลวด wire (ไว-เออะ) 
1091 grocer (กโร-เสอะ) คนขายของช า 
1092 การอาบน ้ า bath (บาธ) 

1093 card (คาด) ไพ ่

1094 ตดัสินใจ decide (ดีไสด) 

1095 height (ไฮท) ความสูง 
1096 หมู่ , พวก , ฝงู group (กรูพ) 

1097 roof (รูฟ) หลงัคา 
1098 เลขา ฯ  secretary (เส็ค-ริทริ) 
1099 silly (สิล-ลิ) โง่ 
1100 โซ่ chain (เฌน) 

1101 belt (เบลท) เขม็ขดั 

1102 วดั (น ้ าหนกั , ระยะทาง) measure (เมจ-เออะ) 
1103 member (เม็ม-เบอะ) สมาชิก 

1104 สถาปนิก architect (อาคิเทค็ท) 

1105 insect (อินเส็คท) แมลง 
1106 ของแขง็ solid (สอล-อิด) 

1107 visit (ฝิ-สิท) เยีย่ม 



1108 เตรียม prepare (พริ-แพ) 

1109 stair (สแท) ขั้นบนัได 

1110 หลบัใหล asleep (เอิสลีพ) 

1111 disbelieve (ดิสบิลีฝ) ไม่เช่ือ 

1112 เน้ือ flesh (ฟเล็ช) 

1113 mess (เมส) หอ้งอาหาร 
1114 จาน dish (ดิฌ) 

1115 dentist (เด็นทิสท) ทนัตแพทย ์
1116 ผวิไหมเ้กรียมเพราะแสงแดด sunburnt (สนัเบินท) 

1117 return (ริ – เทิน) กลบัคืน 

1118 ขดัขืน disobey  (ดิส-เออะเบ) 

1119 essay (เอส-เส) เรียงความเป็นร้อยแกว้ 
1120 มัน่คง , แน่แนว firm (เฟิม) 

1121 worm (เวมิ) หนอน 

1122 โรงเรียนกินนอน boarding  school (บอดดิง 
สคูล) 

1123 fool (ฟูล) คนโง่ 
1124 ใหญ่โต grand (กแรนด) 

1125 pants (แพนทส) กางเกง 
1126 ข่มเหง browbeat (บเรา-บีท) 

1127 underneath (อนัเดอะนีธ) ภายใต ้

1128 น่าสนใจ interesting (อิน-ทริสทิง) 
1129 during (ดยริูง) ระหวา่ง 



1130 บา้ง  some (สมั) 

1131 jump (จมัพ) กระโดด 

1132 เด่ียว , โสด  single (สิงก’ล) 

1133 terrible (เทริบ’ล) ขนพองสยองเกลา้ 
1134 กระเป๋า (ใชเ้ดินทาง) luggage (ลกั-กิจ) 
1135 biscuit (บิส-คิท) ขนมปังกรอบ 

1136 ลอ้มรอบ around (เออะเรานด) 

1137 ground (กเรานด) แผน่ดิน , สนาม 

1138 ยาม guard (กาด) 

1139 pass (พาส) ผา่นไป 

1140 ของใคร whose (ฮูซ) 

1141 excuse (อิคสคยซู) ขอโทษ 

1142 โบสถ ์ church (เชิช) 

1143 curse (เคิส) แช่งด่า 
1144 สนามหญา้  lawn (ลอน) 

1145 thorn (ธอน) หนาม 

1146 ถว้ย , ชาม bowl (โบล) 

1147 role (โรล) บทบาท 

1148 สามารถ able (เอ-บ’ล) 

1149 bundle (บนั-ด’ล) พวง 
1150 กลวง hollow (ฮอล-โล) 

1151 radio (เรดิโอ) วทิย ุ
1152 บรรจุ fill (ฟิล) 



1153 prince (พรินส) เจา้ชาย 
1154 ฝ้าย cotton (คอท’น) 

1155 bottle (บอท’ล) ขวด 

1156 เจบ็ , ปวด pain (เพน) 

1157 remain (ริเมน) เหลืออยู ่
1158 ศตัรู enemy (เอน-อิมิ) 

1159 penalty (เพน็-เอิลทิ) ลงโทษ 

1160 โจทก ์ accuser (เอ็คยสู-เออะ) 
1161 rubber (รับ-เบอะ) ยาง 
1162 ทุกส่ิงทุกอยา่ง everything (เอฝริ-ธิง) 
1163 string (สทริง) เชือก , สายป่าน 

1164 ทนทาน last (ลาสท) 

1165 yard (ยาด) หลา 
1166 สนทนา (แบบคุยกนัเล่น ๆ) chat (แชท) 

1167 pat (แพท) ลูบหลงั 
1168 สัน่ระฆงั ring (ริง) 
1169 willing (วลิ-ลิง) สมคัรใจ 
1170 วทิยาลยั college (คอล-ลิจ) 
1171 cottage (คอท-ทิจ) กระท่อม 

1172 อนุญาต , ยนิยอม allow (เออะ-เลา) 
1173 shout (เชาท) ตะโกน 

1174 โจร thief (ธีฟ) 

1175 sleeve (สลีฝ) แขนเส้ือ 



1176 ออกเหงื่อ sweat (สเวท็) 

1177 illustrate (อิล-เลิสทเรท) แสดงภาพประกอบ 

1178 ผูส้มคัร , ผูเ้ขา้สอบ candidate (แคนดิดิท) 

1179 omelette (ออมลิท) ไข่เจียว 
1180 เปล่าเปล่ียว lonely (โลน-ลิ) 

1181 journey (เจอ-นิ) การเดินทาง 
1182 ไม่วา่ง engaged (อินเกจด) 

1183 afraid (เออะฟเรด) กลวั 
1184 ววั (ตวัผู)้ ox (ออคส) 

1185 cogged (คอ็กด) มีซ่ี , มีฟัน (อยา่งฟันเฟือง) 
1186 ป้องกนั prevent (พริ-เฝ็นท) 

1187 lend (เล็นด) ใหย้มื 

1188 เคร่ืองด่ืม refreshment (ริฟเรฌเมินท) 

1189 several (เสฝ-เออะเริล) มากมาย 
1190 รู้สึกกระวนกระวาย uneasy (อนัอีซี) 

1191 valley (แฝล-ลิ) หุบเขา 
1192 เป่า blow (บโล) 

1193 cargo (คาโก) สินคา้ 
1194 ผา้เช็ดหนา้ handkerchief (แฮงเคอะชิฟ) 

1195 leaf (ลีฟ) ใบไม ้

1196 จดัให้ provide (พเรอะไฝด) 

1197 reply (ริพไล) ตอบ 

1198 ทดสอบ test (เทสท) 



1199 west (เวสท) ทิศตะวนัตก 

1200 ทารก infant (อินเฟินท) 

1201 diamond (ไดเออะเมินด) เพชร 
1202 ลูกเป็ด duckling (ดคั-ลิง) 
1203 crying (คไร-อิง) ขี้ ร้องไห ้

1204 ตั้งใจ intend (อินเทน็ด) 

1205 mend (เม็นด) ซ่อมแซม 

1206 โรงแรม inn (อิน) 

1207 orange (ออรินจ) สม้ 

1208 ขม bitter (บิท-เทอะ) 
1209 typewriter (ไทพไรเทอะ) พมิพดี์ด 

1210 ซีด pale (เพล) 

1211 mail (เมล) ถุงไปรษณีย ์
1212 โชคดี good  luck (กุด  ลคั) 

1213 truck (ทรัค) รถบรรทุก 

1214 คุก prison (พริซ-’น) 

1215 rival (ไร-ฝ’ล) คู่แข่งขนั 

1216 เขยา่ , สัน่  shake (เชค) 

1217 bake (เบค) ท าขนมปัง 
1218 เช่ือฟัง obey (เออะเบ) 

1219 may (เม) อาจจะ 
1220 อาคนัตุกะ visitor (ฝีสิท-เออะ) 
1221 wander (วอน-เดอะ) ท่องเที่ยวไป 



1222 เป็นไปไม่ได ้ impossible (อิมพอส-สิบ’ล) 

1223 pardon (พา-ด’น) ขออภยั 
1224 ทางรถไฟ  railways (เรล-เวซ) 

1225 raise (เรซ) ยกขึ้น , เล้ียง 
1226 อาหารเที่ยง lunch (ลนัช) 

1227 bunch (บนัช) พวง , ช่อ 

1228 หีบห่อ pack (แพค็) 

1229 sack (แส็ค) กระสอบ , ถุง 
1230 ยงุ mosquito (เมิสค-ิโท) 

1231 owe (โอ) เป็นหน้ี 

1232 วนัพฤหสับดี  Thursday (เธิช-ดิ) 

1233 honey (ฮนั-นิ) น ้ าผึ้ง 
1234 หึง jealous (เจล-เอิส) 

1235 quiet (คไว-เอิท) เงียบ 

1236 ไดเ้ปรียบ advantage (เอิดฝานทิจ) 
1237 velvet (เฝล-ฝิท) ก ามะหยี ่
1238 ปัจจุบนัน้ี nowadays  (เนาเออะเดซ) 

1239 praise (เพรซ) ยกยอ่ง 
1240 สมอง brains (บเรนซ) 

1241 farewell (แฟ-เวล็) ลาก่อน 

1242 หอ้งนอน bedroom (เบด-รุม) 

1243 volume (ฝอล-ยมุ) เล่มหนงัสือ 

1244 ถุงมือ glove (กลฝั) 



1245 club (คลบั) สโมสร 
1246 การจราจร traffic (ทแรฟ-อิค) 

1247 district (ดิสทริคท) อ าเภอ , มณฑล 

1248 ทุก ๆ คน  everyone (เอฝ-ริวนั) 

1249 hunt (ฮนัท) ล่าสตัว ์
1250 ขดั polish (พอล-อิฌ) 

1251 necklace (เนคลิส) สร้อยคอ 

1252 เยนิยอ flatter (ฟแลท-เทอะ) 
1253 danger (เดน-เจอะ) อนัตราย 
1254 ซองจดหมาย envelope (เอ็นเฝล-โอพ) 

1255 robe (โรบ) เส้ือคลุมยาว 
1256 หลานสาว niece (นีส) 

1257 heat (ฮีท) ความร้อน 

1258 กอ้น (ขนมปัง) loaf (โลฟ) 

1259 stove (สโทฝ) เตา 
1260 วนัเสาร์ Saturday  (แสท-เออะดิ) 

1261 especially (อิสเพฌ-เอิลลิ) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
1262 กระโปรงผูห้ญิง skirt (สเคิท) 

1263 worth (เวิธ) มีค่า 
1264 ชอบมากกวา่ prefer (พริเฟอ) 

1265 silver (สิล-เฝอ) เงิน 

1266 เจริญ progress (พโรกเรส) 

1267 bookcase (บุคเคส) ที่ใส่หนงัสือ 



1268 นบัถือ regards (รีกาดช) 

1269 postcard (โพสทคาด) ไปรษณียบตัร 
1270 บริษทั company (คมัเพอะนิ) 

1271 properly (พรอพ-เออะลิ) อยา่งเป็นระเบียบ 

1272 เปรียบเทียบ compare (เคิมแพ) 

1273 stare (สแท) จอ้งดู 

1274 คู ditch (ดิช) 

1275 foolish (ฟูล-อิฌ) โง่ 
1276 ใหญ่โต large (ลาจ) 
1277 brass (บราส) ทองเหลือง 
1278 ท าใหส้ิ้นเปลือง waste (เวสท) 

1279 chest (เชสท) หนา้อก 

1280 ท าหก spill (สพลิ) 

1281 build (บิลด) สร้าง 
1282 ขา้งๆ  beside (บิ-ไสด) 

1283 divide (ดิไฝด) แบ่ง , หาร 
1284 หวา่น sow (โส) 

1285 snow (สโน) หิมะ 
1286 รูปร่างลกัษณะ shape (เฌพ) 

1287 grape (กเรพ) ผลองุ่น 

1288 กระสุน bullet (บุล-ลิท) 

1289 business (บิซ-นิส) ธุรกิจ 
1290 ปิด shut (ฌทั) 



1291 touch (ทชั) จบั 

1292 ผูรั้บ taker (เทค-เออะ) 
1293 deeper (ดีพ-เพอะ) ยิง่ลึก 

1294 รู้ส านึก sensible (เส็นสิบ’ล) 

1295 cattle (แคท-ท’ล) ววัควาย 
1296 มาก , หลาย much (มชั) 

1297 hut (ฮทั) กระท่อม 

1298 สมบูรณ์ , พร้อม complete (เคิม-พลีท) 

1299 breathe (บรีฑ) หายใจ 
1300 โดยทนัทีทนัใด suddenly (สดั-’นลิ) 

1301 quality (ควอล-อิทิ) คุณภาพ 

1302 เสรีภาพ freedom (ฟรีเดิม) 

1303 system (สิส-เทิม) ระบบ 

1304 ติด , ต่อ , บรรจบ join (จอยน) 

1305 soil (สอยล) พื้นดิน 

1306 คุน้เคย , เคยชิน familiar (เฟอะ-มิลเยอะ) 
1307 hour (เอาเออะ) ชัว่โมง 
1308 ซ่ีโครง rib (ริบ) 

1309 hip (ฮิพ) ตะโพก 

1310 เช้ือโรค disease (ดิ-ซีซ) 

1311 east (อีสท) ทิศตะวนัออก 

1312 หอก spear (สเพีย) 
1313 deer (เดีย) กวาง 



1314 กระดูก , กา้ง bone (โบน) 

1315 loan (โลน) เงินกู ้
1316 ปู่  grandfather (กแรนด

ฟาเฑอะ) 
1317 clever (คเลฝ-เออะ) ฉลาด 

1318 ขี้ขลาด coward (เคา-เอิด) 

1319 afterwards (อาฟเทอะเวดิซ) ภายหลงั 
1320 ชายฝ่ัง coast (โคสท) 

1321 suppose (เสิพ-โพซ) สมมุติวา่ 
1322 เน้ือผา้ material (เมอะเทียเรียล) 

1323 historian (ฮิสทอ-เรียน) นกัประวตัิศาสตร์ 
1324 ญาติ relative (เรเลอะทิฝ) 

1325 friendship (ฟเร็นดฌิพ) มิตรภาพ 

1326 สงบ , เรียบ , ราบ  calm (คาม) 

1327 harm (ฮาม) อนัตราย 
1328 ความหมาย meaning (มีน-นิง) 
1329 owing (โอ-อิง) (เงิน) ที่คา้ง 
1330 อาหารวา่ง snack (สแนค) 

1331 bag (แบก) ถุง 
1332 ท าใหยุ้ง่ confuse (เคิน-ฟยซู) 

1333 introduce (อินทเรอะดยสู) แนะน า 
1334 ผูท้  า doer (ดู-เออะ) 
1335 actor (แอค-เทอะ) นกัแสดงผูช้าย 



1336 นกัแต่งนวนิยาย novelist (นอฝ-เออะลิสท) 

1337 blanket (บแลง-คิท) ผา้ห่ม 

1338 กลม round (เรานด) 

1339 bow (เบา) โคง้ , ค านบั 

1340 กองทพั  army (อามิ) 

1341 copy (คอพ-อิ) ส าเนา , ลอกแบบ 

1342 แกลบ chaff (ชาฟ) 

1343 calf (คาฟ) ลูกววั , น่อง 
1344 เก่ียวขอ้ง deal (ดีล) 

1345 heel (ฮีล) สน้เทา้ 
1346 เถา้ ash (แอฌ) 

1347 gas (แกส) อากาศธาต ุ

1348 ความขี้ขลาด cowardice (เคาเออะดิส) 

1349 carpet (คาพทิ) พรม 

1350 คม sharp (ฌาพ) 

1351 scarf (สคาฟ) ผา้พนัคอ 

1352 ลอ้ wheel (ฮวลี) 

1353 bean (บีน) ถัว่ 
1354 เห็นแก่ตวั selfish (เสล-ฟิฌ) 

1355 spit (สพทิ) ถ่มน ้ าลาย 
1356 จ่าย pay (เพ) 

1357 lay (เล) วาง 
1358 ระยะทาง distant (ดิส-เทินท) 



1359 equal (อีค-เวลิ) เท่านั้น 

1360 วิง่แข่งขนั race (เรส) 

1361 vest (เฝสท) เส้ือยดืชั้นใน 

1362 ร้อนใจ  anxious (แอง-เฌิส) 

1363 backwards (แบคเวดิซ) ถอยหลงั 
1364 หนงั skin (สคิน) 

1365 tin (ทิน) ดีบุก , กระป๋อง 
1366 ลูกพีลู่กนอ้ง cousin (คซั-’น) 

1367 curtain (เคอ-ท’น) ม่าน 

1368 แต่งงาน marry (แม-ริ) 
1369 really (เรียล-ลิ) จริง ๆ  

1370 อา , นา้ , ป้า , ผูห้ญิง auntie (อานทิ) 
1371 fairly (แฟ-ลิ) อยา่งสวยงามตา 
1372 ฆ่า kill (คิล) 

1373 origin  (ออริจิน) เบื้องตน้ , ดั้งเดิม 

1374 เพิม่เติม addition (เอิด-ดิฌ’น) 

1375 circle (เสอ-ค’ล) วงกลม 

1376 โรงรีดนม dairy (แด-ริ) 
1377 duty (ดย-ูทิ) หนา้ที่ 
1378 กลอ้งยา , ป่ี pipe (ไพพ) 

1379 kind (ไคนด) ชนิด 

1380 ความผดิ fault (ฟอลท) 

1381 bronze (บรอนซ) สีเหลืองแดง 



1382 ทองแดง copper (คอพ-เพอะ) 
1383 porter (พอท-เทอะ) คนขนของ 
1384 นบัถือ , ยกยอ่ง respect (รีส-เพค็ท) 

1385 protect (พเรอะ-เทคท) ป้องกนั 

1386 การแข่งขนั match  

1387 crash (คแรฌ) ชน 

1388 ชั้นบน upstairs (อพัสแทช) 

1389 scarce (สแคส) ขาดแคลน 

1390 แหวน ring (ริง) 
1391 shopping (ฌอพ-พงิ) ไปเที่ยวซ้ือของ 
1392 กระป๋อง can (แคน) 

1393 pan (แพน) กระทะ 
1394 ไร้สาระ  nonsense (นอน-เสินส) 

1395 gentleman (เจน-ท’ลเมิน) สุภาพบุรุษ 

1396 ดาวพธุ mercury (เมอ-คยริู) 
1397 probably (พรอบ-เออะบลิ) น่าจะเป็นเช่นน้ี 

1398 ที่ท  าการไปรษณีย ์ post office (โพสท ออฟฟิส) 

1399 wish (วฌิ) ปรารถนา 
1400 ยา medicine (เมด-สิน) 

1401 print (พรินท) พมิพ ์

1402 สนิม rust (รัสท) 

1403 nut (นทั) ผลไมจ้  าพวกเปลือกแขง็ 
1404 สตรีนกัแสดง actress (แอค-ทริส) 



1405 chemist (เคม-อิสท) นกัเคมี 

1406 เหมือนสตรี womanly (วเุมิน-ลิ) 

1407 lovingly (ลฝั-อิงลิ) ดว้ยความรัก 

1408 เกียรติศกัด์ิ  honour (ออน-เออะ) 
1409 customer (คสัเทิม-เออะ) ลูกคา้ 
1410 ป้าย ,ฉลาก , ตรา  label (เล-บ’ล) 

1411 dozen (ดซั-’น) โหล 

1412 สิงโต lion (ไล-เอิน) 

1413 mention (เม็น-เฌิน) กล่าวถึง 
1414 ที่พึ่ง refuge (เรฟ-ยจู) 
1415 produce (พเรอะ-ดยสู) ผลิต 

1416 ผดิ false (ฟอลส) 

1417 beyond (บิ-ยอนด) พน้ , ถดัไป 

1418 ตดัสินใจ determine (ดิเทอมิน) 

1419 imagine (อิแมจ-อิน) จินตนาการ 
1420 กลา้หาญ  courage (คะ-ริจ) 
1421 damage (แดม-อิจ) เสียหาย 
1422 ค าอธิบาย explanation (เอ็คสพ

เลอะเนฌ’น) 

1423 action (แอค-ฌ’น) การกระท า 
1424 กาตม้น ้ า kettle (เคท็-’ล) 

1425 nation (เน-ฌ’น) ชาติ 
1426 ความฉลาด wisdom (วสิ-เดิม) 



1427 custom (คสั-เทิม) ประเพณี 

1428 กะลาสี sailor (เสล-เออะ) 
1429 refrigerator (เรฟริจ-เออะเร

เทอะ) 
ตูเ้ยน็ 

1430 เพือ่นเล่น playfellow (พเลเฟลโล) 

1431 though (โฑ) แมว้า่ 
1432 หมาป่า wolf (วลูฟ) 

1433 mule (มยลู) คนโง่และด้ือ 

1434 ปรึกษาหารือ consult (เคินสลัท) 

1435 pulse (พลัส) ชีพจร 
1436 เตม็ไปดว้ยหนอน wormy (เวมิ-อิ) 

1437 terminology (เทอมินอล-

เออะจิ) 
ถว้ยค าที่ใช ้

1438 เสียใจ regret (ริกเรท) 

1439 separate (เสพ-เออะเรท) แยกกนั 

1440 รางวลั prize (พไรซ) 

1441 size (ไสซ) ขนาด 

1442 ไม่อยู ่, ขาด absent (แอบ-เสินท) 

1443 department (ดิพาท-เมินท) แผนก ,กรม , กอง 
1444 ห่อ , กล่อง packet (แพค-คิท) 

1445 carriage (แค-ริจ) รถมา้ 
1446 บริษทั , ร้านคา้ firm (เฟิม) 

1447 sperm (สเพมิ) น ้ ากามของผูช้าย 



1448 อารมณ์ร้าย bad-tempered (แบด-เทม็
เพดิ) 

1449 concert (คอน-เสิท) การแสดงดนตรี  
1450 อตัราค่าไปรษณีย ์ postage (โพส-ทิจ) 
1451 twist (ทวสิท) บิด , ฟ่ัน 

1452 แปรงสีฟัน toothbrush (ทูธ-บรัช) 

1453 discuss (ดิส-คสั) โตเ้ถียง 
1454 มีช่ือเสียง famous (เฟ-เมิส) 

1455 pyjamas (พจิา-เมิส) ชุดนอน 

1456 ยุง่ยาก , เดือดร้อน trouble (ทรับ-บ’ล) 

1457 triangle (ทไรแอง-ก’ล) รูปสามเหล่ียม 

1458 สงบเสง่ียม humble (ฮมั-บ’ล) 

1459 attention (เออะ-เทน็-ฌ’น) เอาใจใส่ 

1460 ลมหายใจ breath (บเรธ) 

1461 persuade (เพสิ-เวด) ชกัชวน , ล่อใจ 
1462 จ าได ้ recognize (เรค-เอิกไนซ) 

1463 apologize (เออะพอล-เออะ
ไจซ) 

ขอโทษ 

1464 กล่าวโทษ , โจทก์ accuse (เอิค-ยซู) 

1465 truth (ทรูธ) ความจริง 
1466 เจา้ของสถานที่ผูห้ญิง landlady (แลนดเลดิ) 

1467 plenty (พเล็นทิ) มากมาย 
1468 ผูรั้บเงินที่จ่าย payee (เพ-อี) 



1469 disagree (ดิส-เอิกรี) ไม่ยนิยอม 

1470 กล่ินหอม fragrance (ฟเร-กเรินส) 

1471 petrol (เพท-เริล) น ้ ามนัที่ใชก้บัเคร่ืองยนต ์

1472 เก็บเก่ียวพืชผล harvest (ฮาฝิสท) 

1473 excited (อิค-ไสทิด) ตื่นเตน้ 

1474 เหม็น nasty (นาสทิ) 
1475 quantity (ควอนทิทิ) จ านวน , ปริมาณ 

1476 ธนาคาร bank (แบงค) 

1477 frank (ฟแรงค) เปิดเผย 
1478 เคย used to (ยสูท ทู) 
1479 value (แฝล-ย)ู ค่า , ราคา 
1480 วนัสุดสปัดาห์ weekend (วคีเอ็นด) 

1481 tend (เทน็ด) คอยรับใชดู้แล 

1482 ร้านกาแฟ cafe  (แค-เฟ) 

1483 clay (คเล) ดินเหนียว 
1484 เคียว sickle (สิค-ค’ล) 

1485 miserable (มิซเออะเรอะบ’

ท) 

ความทุกขย์าก 

1486 นอกเสียจาก besides (บิ-ไสดซ) 

1487 multiply (มลัทิพ-ไล) คูณ 

1488 ศูนย ์ nought (นอท) 

1489 force(ฟอส) บงัคบั 

1490 ระดบั level (เลฝ-เอิล) 



1491 local (โล-เคิล) ทอ้งถ่ินหรือเฉพาะที่ 
1492 ส ารวจที่ explore (อิคสพลอ) 

1493 shore (ฌอ) ฝ่ังทะเล 

1494 เปล cradle (คเร-ด’ล) 

1495 vehicle (ฝี-อิค’ล) ยานพาหนะ 
1496 อวยัวะ organ (ออ-เกิน) 

1497 opponent (เอิพโพ-เนินท) ฝ่ายตรงขา้ม 

1498 ส่ิง, ของ, บทความ article  (อา-ทิค’ล) 

1499 double (ดบั’ล) สองเท่า 
1500 รองเทา้ shoe (ฌู) 
 


