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Introduction 

The rationale for creating this frequency dictionary of the Thai language was to try to give learners of Thai 

an idea of which words are the most commonly used in the language. When starting to learn a new language, 

it is often difficult to know which words are the most useful to learn in the beginning. Many books for 

beginners to some degree deal with this by using only basic vocabulary in their vocabulary list and simple 

example sentences. This book is to some degree therefore an extension of this as it lists the 4,000 most 

common words along with example sentences for each and every entry.   

The utility of focusing on the most common words 

is obvious when looking at the accumulative 

frequency count for the most common words. For 

the corpus this list is based on, the top 5000 words 

has a total frequency count of just above 30 million 

words. The 100 most common words make up 47% 

of the total count. The top 500 words make up 

71%. For the top 1000, the number is 81%. Top 

2000 make up 91%, top 3000 95%, and top 4000 

98%. 

This frequency dictionary is based on the "Top 5,000 word list" file 

http://ling.arts.chula.ac.th/TNC/contents/File/freq-5000.xls made and uploaded by Chulalongkorn University 

(the May 2013 version - currently unavailable for download). Credit should therefore be given primarily to 

them for the great effort they have made in analyzing the corpus and presenting the word list on their site. 

However, since the list was uploaded uncleaned in an excel file, a lot of extra work has been put into it by 

the author in order to remove most of the errors, provide English definitions, rebalance the word ranking, 

adding IPA, adding example sentences, and reformat it into an e-book. A more thorough explanation of this 

process will be given in the next chapter on methodology. This e-book is licensed under the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To contact author: 

admin@thaifrequency.com 

 

Methodology 

The original list found on Chulalongkorn University's webpage is a version dating May 2013. According to 

the author's knowledge, at least one earlier version has been uploaded previously by them. As far as the 

author can remember, the previous version did not include a specific word count for each part of the corpus. 

The version used here does. The total uncleaned version contains 5,000 words, and a total frequency count 

of a bit above 30 million words. The main corpus categories are academic texts, non-academic, news, 

fiction, law, and miscellaneous. They make up 28.6%, 16.7%, 15.2%, 22.8%, 3.9%, and 12.6% of the total 

count (the exact composition changes slightly after deleting entries and also for each version of the raw list, 

but these are approximate numbers). Words are ranked according to raw frequency. It does not provide 

English definitions for the Thai words, nor IPA or example sentences.  

The first step in the process of making this list was to write English definitions for each Thai word. This was 

first done automatically through Google translate, then manually by going through each word and checking 

them up against other online dictionaries such as thai2english.com and thai-language.com. Usually, only one 

or two definitions were written down. Some were also removed later in order to save space for this word list. 

81 % 

10 % 
4 % 3 % 

Frequency distribution 

1-1000 

1001-2000 

2001-3000 

3001-4000 

http://ling.arts.chula.ac.th/TNC/contents/File/freq-5000.xls
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The English definition(s) given is therefore far from an exhaustive list of all possible translations for a Thai 

word. Rather it is an indication of what the word means in one context. Students should pursue addition 

meanings for common words, especially for the most common ones which often have many different 

meanings and functions in Thai.  

The second step was to track down entries that were not really words or considered unfitting. A decision was 

made to remove several types of entries. Some are obvious, others are probably more controversial. One of 

the most controversial is probably the removal of numbers. The reason was that "two" and most other 

numbers were in the word list at three different ranks. One entry for 2, one for ๒, and one for สอง. Instead 

of using a lot of time summing up each entry for each number, they were instead removed. Also 

controversial is the removal of most particles. In addition, the author decided to remove abbreviations, 

proper nouns, symbols, most prefixes and suffixes and English letters written in Thai such as บี, ซี. English 

names written in Thai characters were likewise removed. Obvious errors were also removed such as smilies. 

Finally, some entries that were considered by the author to be heavily inflated because they are also a Thai 

name, nickname or an English name were removed. 

The third step was to rebalance the frequency list. Several people have criticized the raw list for being too 

academic, i.e. based too heavily on academic articles. I agree with this point. Some sources I have seen 

recommend having at least 50% of the corpus from spoken language. The corpus of this list is nowhere near 

that number. This cannot be dealt with by the author as the choice of corpora was done by Chulalongkorn 

staff. Aroonmanakun (2007, p. 4) writes about the TNC (Thai National Corpus) that:  

 The TNC is designed as a general corpus of standard Thai. Only written texts are collected in the 

 first phase. It aims to include at least eighty million words. Various text types produced by various 

 authors are included in the TNC so that it would closely represent written language in general.  

It is obvious when going through the list that certain words are ranked high because they have a very high 

count in only one part of the corpus. A word that appear quite frequently in law texts can therefore end quite 

high up on the list despite being rarely seen in for example newspaper articles. This phenomenon can be 

dealt with by taking into consideration how words are distributed in the corpus. It is done by following the 

approach suggested by Grier (2008) by measuring the degree of dispersion (DP) for each word. The steps 

are as explained by Grier (2008, p. 415) to:  

"i. Determine the sizes s1-n of each of the n corpus parts, which are normalized against the overall corpus size 

and correspond to expected percentages which take differently-sized corpus parts into consideration.  

ii. Determine the frequencies v1-n with which a occurs in the n corpus parts, which are normalized against the 

overall number of occurrences of a and correspond to an observed percentage.  

iii. Compute all n pairwise absolute differences of observed and expected percentages, sum them up, and 

divide the result by two. The result is DP, which can theoretically range from approximately 0 to 1, where 

values close to 0 indicate that a is distributed across the n corpus parts as one would expect given the size of 

the n corpus parts. By contrast, values close to 1 indicate that a is distributed across the n corpus parts 

exactly the opposite way one would expect given the sizes of the n corpus parts." 

After measuring the DP for each word, the next step is to calculate a frequency score for each word so that 

each word is ranked according to a combination of both its raw frequency and its DP. This method follows 

the same approach as in Lonsdale and Le Bras (2009) in their frequency dictionary of French by dividing the 
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raw frequency by the DP. Finally, each word's DP score is given in the word list. But in this list, the 

approach is neither following that of Grier (2008) nor Lonsdale and Le Bras (2009). The DP score is here 

calculated by subtracting the calculated DP from 1 and finally multiplying by 100. The final number is 

therefore between 0-100, where numbers closer to 0 means that the number is not well dispersed, while 

numbers close to 100 means the word is well dispersed. An example would be the word หนู which has a DP 

score of 55 which is quite low. It appears way too often in fiction compared to expected frequency count 

(most likely as a pronoun) and much more seldom in academic texts compared to expected count. It is 

therefore lower rank than it would have been by just ranking numbers according to raw frequency.  

To give an insight into how the calculation is done, the table below gives an illustration for the calculation of 

the word ก็: 

FREQUENCY Acad Non_Acd News Fiction Law Misc DP-ACAD 

292116 52719 55437 38233 99075 469 46183 10,5 % 

DP-NON_AC DP-NEWS 

DP-

FICTION DP-LAW DP-MISC DP 

RANK 

SCORE DP RANK 

2,2 % 2,1 % 11,1 % 3,8 % 3,1 % 0,1649 1770520 84 

 

The first column gives the raw frequency for the word. The following six columns then gives the frequency 

for the word for each part of the corpus. The six next columns then calculates the absolute differences of the 

observed versus the expected percentages. What this means is that since 28.6% of the corpus is academic, 

28.6% of the frequency count for each word should be from the academic corpus given perfect dispersion. 

We therefore need to calculate how much the word deviates from this "perfect" dispersion for each word for 

each part of the corpus. We can see that the word in this example deviates the most in the academic and 

fiction corpus. After summing all these differences and dividing by two, the DP is around 0,165. The final 

score is then gotten by dividing the frequency by the DP. The whole list is then sorted according to this 

score. The DP RANK given in the last column is just an indication of the dispersion of the word ranging 

from bad (0) to perfect (100) and has nothing to do with the word rank. What this full calculation does is to 

make sure the frequency list is not solely ranked according to raw frequency, but also based on how well 

dispersed the word is across the corpus (the six corpora). 

IPA 

For the second edition of the frequency dictionary, all words have IPA to aid students in reading the words 

more easily. The IPA is gotten from www.thai-language.com and was added automatically. Some errors 

might therefore occur. 

Example Sentences 

For the second edition of the frequency dictionary, all 4,000 words now also have example sentences. These 

sentences are gotten from the free lexitron dictionary (version 2.0) through an automatic look up function. A 

downside is that most of the sentences are quite advanced, thus being of little use for absolute beginners. 

Additionally, it is only showing one example, although most words have several meanings.    
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
1 ที ่      at 773568 94 

เขาไดรั้บรางวลัที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ   

2 ได ้     can 378303 97 

นกัท่องเท่ียวไดข้อ้มูลน้ีจากหนงัสือน าเท่ียว   

3 จะ      will 481733 96 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจะสัมฤทธ์ิผลไดถ้า้ทุกคนร่วมมือกนั  

4 น้ี     this 165729 98 

ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าการสมรสของบุคคลคู่น้ี เป็นโมฆะแลว้  

5 ว่า     that; think 344636 95 

”ภาษา” เป็นค าที่มาจากรากศพัท ์“ภาษ” แปลว่าพูด   

6 เป็น pen is; be able 515715 92 

แมวท่ีอาจารยเ์ลี้ยงไวมี้อยูห่ลายตวัเป็นแมวจรจดั   

7 มี mi  have; there is 480238 92 

อาหารหลกัที่ส าคญัต่อชีวิตเรามี 5 หมู่    

8 ให ้     for 345123 94 

ยานอนหลบัและยากล่อมประสาทหา้มซ้ือกินเอง ถา้จะกินตอ้งใหห้มอสั่งยา 
9 ตอ้ง      must 146008 97 

มนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้งใชชี้วิตร่วมกบัผูอ้ื่น 
   

10 ของ        of 480700 89 

ชมรมค่ายอาสาพฒันาขอบริจาคของท่ีเหลือใชจ้ากประชาชนทัว่ไป  

11 กบั     with 188374 95 

เขาวางเหยือ่ล่อเพื่อใหห้นูมาติดกบั    

12 ไม่ m   not 435872 88 

นมขน้หวานกเ็ป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะส าหรับเด็ก  

13 และ      and 443806 87 

เคร่ืองจกัรทุกชนิดจะตอ้งมีมนุษยเ์ป็นผูค้วบคุมและสั่งการใชง้าน  

14 ใน naj in 505903 85 

เขาตอ้งการจะสอบเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัมหิดล   

15 กนั kan together 167464 95 

เธอและเขารักกนัมานานแลว้    

16 ข้ึน       increase; up 137092 95 

ตอนน้ีชะตาของเขาก าลงัข้ึน ท าอะไรกร็วยไปหมด   

17 ดว้ย      with; also 138886 95 

หวัหนา้ไปกินขา้วดว้ยกบัลูกนอ้งทุกคร้ัง 
   

18 จาก       from 164860 94 

ทางแถบชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกจะเห็นจากข้ึนอยูท่ ัว่ไป  

19 การ      
the process of; 
work; job 

553740 78 

คนท่ีประสบความส าเร็จในงานนั้นเป็นคนท่ีขยนัท าการทุกอยา่งดว้ยตนเอง 
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
20 ไป paj go 340176 87 

เขาไปกรุงโรม     

21 มา m   come 304930 87 

เขามาตั้งแต่เม่ือตอนเชา้มืดแลว้ 
   

22 ถึง       reach; arrive at 84001 96 

ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านกค็งจะไม่อนุญาตใหเ้ราไปเที่ยวกลางคืน 
23 กว่า      than 68702 97 

คนนอ้งสูงกว่าคนพี่มาก 
    

24 ทั้ง      all; both 63432 97 

เดก็ๆ ดีใจกนัทั้งโรงเรียน     

25 เม่ือ m     when 86428 96 

เม่ือระดบัน ้าสูงท่วมรากพืชมนักจ็ะเร่ิมเน่าเพราะรากแช่น ้า  

26 คน   o  person 214854 89 

ในสมยัก่อนคนยงัอาศยัอยูใ่นถ  ้า และใชอ้าวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว ์  

27 แต ่      but 163697 92 

คราวใดท่ีแม่สั่งใหซ้ื้อผลไม ้แม่ตอ้งก าชบัว่าใหเ้ลือกแต่ลูกโตๆ  

28 อยู ่     
located; present; 
exists 

178376 90 

สายตาทุกคู่หนัมาจบัจอ้งเขามีแววสงสัยเหมือนอยา่งอยากรู้เร่ืองท่ีเขาก าลงัพูดอยู่ 
29 ก ็      then 292116 84 

ญ่ีปุ่ นกเ็ป็นอีกชาติหน่ึงที่ก  าลงัทุ่มเททางดา้นคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งมาก 
30 เร่ือง        subject; story 99807 94 

ความเจ็บปวดในเร่ืองความหิวกระหาย เป็นเร่ืองท่ีท าใหค้นแสดงพฤติกรรมที่เขา้หา 
31 อยา่ง      type; like 150715 91 

โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอยา่งออกแบบไวส้ าหรับการบรรทุกน ้ามนัเคร่ืองเคมีท่ีเป็นของเหลว 
32 ความ      m 

matter; affair; 
subject 

219348 86 

คดีที่เป็นตวัอยา่งการพิจารณาความอาญาเกบ็ไวใ้นหอ้งสมุด  

33 นั้น     that 128963 91 

การน าเสนอของเราวนัน้ีน่าจะท าไดดี้กว่านั้น   

34 มาก m    much 106955 92 

สัตวแ์ละมนุษยไ์ม่มีอะไรแตกต่างกนัมาก   

35 แลว้       already 187222 84 

กลุ่มผูชุ้มนุมไดท้  าการปิดถนนบางนา-ตราดทั้งหมดแลว้  

36 ถูก       cheap 52748 95 

มือของผมบงัเอิญไปถูกเขา แค่น้ีเขากห็นัมาจอ้งหนา้ผม  

37 ไว ้     
to put in place; 
trust; to preserve 

67347 94 

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไดต้ั้งขอ้หาผูต้อ้งหาว่าฆ่าผูอ้ื่นตายโดยไตร่ตรองไวก้่อน 
38 หรือ      or 174937 82 

ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 16 ลงมาเมืองละโว ้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ 
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
39 เพราะ        because 82143 91 

รัฐบาลตดัสินใจสลายการชุมนุมอยา่งรวดเร็ว เพราะหากปล่อยใหย้ดืเยื้อยอ่มกระทบต่อการลงทุนของต่างชาติ 
40 เวลา  e      time 58344 94 

การวิจารณ์ไม่ว่าจะใชใ้นเวลาใดกต็ามตอ้งมีลกัษณะสร้างสรรคมิ์ใช่ท าลาย 
41 ยงั     still 97677 89 

สุนขัเป็นเพื่อนที่ซ่ือสัตยใ์กลชิ้ดกบัคนแถมยงัมีประโยชน์เฝ้าบา้นไดเ้วลาไม่มีใครอยู่ 
42 ท า    m do 90593 90 

ประชาชนทุกคนมีหนา้ที่ท  าตามกฎหมาย   

43 เห็น     see 75623 92 

เขาไดเ้ห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแลว้    

44 เขา้      enter 84805 90 

รถประจ าทางจะเขา้มาที่สถานีตรงเวลาทุกวนั   

45 ชั้น       layer; level; grade 15157 98 

ศาลชั้นตน้ไดพ้ิจารณาคดีแลว้เม่ือเชา้น้ี 
   

46 ซ่ึง      which 113751 85 

เราตอ้งการหนงัสือซ่ึงใชอ้า้งอิงได ้    

47 ลง  o  down 59216 92 

ในเชา้วนัรุ่งข้ึนก่อนท่ีเขาจะกลบับา้น หมอกลงหนาทึบจนมองไม่เห็นแม่น ้า 
48 ถา้      if 61606 91 

ถา้ฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกทุกปี   

49 ตวั  u   body 67503 90 

ตวัจะไปเที่ยวกบัพวกเราไหม    

50 ใช ้       use 103796 84 

ยานยนตทุ์กชนิดจ าเป็นตอ้งใชเ้ช้ือเพลิง 
   

51 ตาม    m 
follow; 
acccording 

108771 83 

ต ารวจตามคนร้ายไปยงัป่าทึบ 
   

52 บาง b    some; thin 40547 93 

แต่ก่อนตอ้งพายเรือจากบางหน่ึงไปบางหน่ึง ใชเ้วลาเป็นวนัเลยทีเดียว 
53 อีก      more 87078 86 

คุณควรถอยฉากออกไปตั้งหลกั คิดหาแนวทางใหม่ ก่อนจะกลบัมาอีกคร้ังพร้อมกบัความส าเร็จ 
54 ท าให ้    m     make 69683 88 

การตากฝนท าใหเ้ป็นหวดัได ้
   

55 ทาง       way; direction 98834 83 

หากเขายงัเกียจคร้านอยูอ่ยา่งน้ี เขาไม่มีทางจะส าเร็จได ้  

56 แบบ b     model; style 53240 91 

การคลอดแบบโบราณนั้นท ากนัท่ีบา้น ท าในหอ้งต่อหนา้สามี  

57 ออก       exit 79732 86 

รัฐบาลออกบตัรประชาชนให้ประชาชนทุกคน   
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
58 ที่สุด          most 29122 95 

รัฐมนตรีคลงัเป็นผูท้รงอิทธิพลมากท่ีสุดในคณะรัฐมนตรีชุดน้ี  

59 เรา raw we; us 96905 83 

เราคิดว่าอาจารยไ์ม่น่าจะว่างนะ 
   

60 โดย  o   by 103919 82 

เขาท าไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์    

61 ดี  i  good 82144 85 

คนป่วยมีสุขภาพดีข้ึนหลงัจากไดพ้กัเป็นระยะเวลานาน  

62 เพื่อ        for 87377 84 

ผูค้วบคุมจ าเป็นตอ้งปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อท าใหร้ะบบกลบัคืนสู่สภาพปกติ 
63 จึง      therefore 71254 87 

เม่ือท างานเสร็จ พนกังานจึงกลบับา้น    

64 ต่อ      
to; connector; 
per 

62988 87 

พ่อกบัลูกช่วยกนัต่อกรงสุนขัใหม่ใหใ้หญ่ข้ึน   

65 คร้ัง       time 46658 90 

เรามาดูภาพยนตท่ี์น่ีเป็นคร้ังท่ี 5 แลว้    

66 เขา      he 139886 69 

ท่ีบา้นสวนพ่อจะเลี้ยงนกเขาไวดู้เล่นแกเ้หงา   

67 หลาย      many 36281 92 

ในปีน้ีจะมีการประชุมระหว่างประเทศท่ีกรุงเทพฯ หลายคร้ัง  

68 ผู ้      person 115882 74 

เขาจะไม่ปล่อยใหผู้ก้ระท าผิดลอยนวลไปไดแ้น่นอน   

69 ทุก      each 52527 88 

ประชาชนทุกคนควรไปเลือกตั้ง    

70 นอ้ย       little 28350 94 

เขาหยบิเน้ืออนันอ้ยส่งใหเ้ดก็ชายท่ียนือยูข่า้งโต๊ะ   

71 คือ      is 74385 83 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดคือผูท้ี่ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นพนกังานดีเด่น  

72 หาก      if 26645 94 

แมป้ระเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใชไ้ม่มีคุณภาพ บา้นเมืองจะพฒันาไดย้าก 
73 เกิด       born 74608 82 

แผ่นดิสกย์งัคงหมุนอยู่ดว้ยแรงเฉ่ือยซ่ึงกย็งัเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตวัส าหรับหวัอ่าน 
74 ปี  i  year 66965 83 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงใหม่เร่ิมมีใชค้ร้ังแรกในปี 1969  

75 งาน      work; festival 43976 89 

เยน็น้ีจะมีงานแต่งงานท่ีโรงแรมรีเจนท ์อยา่พยายามไปแถวนั้นเดด็ขาดรถติดแน่นอน 
76 ใหม่ m   new 35961 91 

บา้นน้ีเพิ่งทาสีใหม่ๆ 
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77 ตั้ง     set 20320 95 

นกักีฬาท่ีไดเ้หรียญทองจากซีเกมส์จะไดรั้บเงินรางวลัตั้งหน่ึงแสนบาท 
78 ส่วน       section 55947 85 

อาหารจานแค่น้ี ใส่น ้าตาลแค่เศษหน่ึงส่วนส่ีชอ้นกพ็อ  

79 รับ     receive 36786 90 

เขารับองคพ์ระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแลว้อยา่งระมดัระวงั  

80 แรก       first 24834 93 

นกัท่องเท่ียวบางคนเพิ่งเคยมาเท่ียวภูเกต็คร้ังแรก จึงรู้สึกต่ืนเตน้กบัความสวยงามของทศันียภาพ 
81 พระ       monk 38020 89 

เม่ือเราไปวดั เรามกัจะพบว่าในโบสถจ์ะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์ 
82 ท างาน    m      work 30160 91 

เขาท างานรักษาคนที่มีอาการผิดปกติทางจิต   

83 วนั wan day 52803 85 

ผูน้  าฝ่ายคา้นคาดว่าแต่ละวนัแต่น้ีไปสถานการณ์จะรุนแรงกว่าน้ี  

84 ช่วย        help 31273 91 

หากทุกคนในหมู่บา้นช่วยกนั กค็งจะส าเร็จในไม่ชา้น้ี   

85 เพียง   i    only 23326 93 

ร่างกายตอ้งการสังกะสีจากอาหารเพียงวนัละ 10-15 มิลลิกรัม  

86 อาจ      may 54729 83 

พิษในน ้ามนัละหุ่งนั้นอาจแยกออกได ้
   

87 ขนาด          size 18836 94 

การออกแบบวงจรไฟฟ้าขนาดจ๋ิว ช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้าก  

88 อื่น       another 48750 85 

ต ารวจใหค้วามเห็นวา่สาเหตุของคดีน้ีน่าจะเป็นการชิงทรัพยม์ากกว่าประเดน็อื่น 
89 นกั     very; extremely 24054 92 

ช่วงฤดูหนาวที่เชียงใหม่จะมีอากาศหนาวนกั   

90 เร่ิม     m begin 22910 93 

โครงการวิจยัของส านกังานวจิยัเร่ิมใหม่ในปี 2544   

91 เดก็     child 39122 87 

เขาบอกว่าลูกชายเป็นเดก็ดี ไม่รู้เหมือนกนัว่ามาเกี่ยวขอ้งกบัคดีน้ีไดอ้ยา่งไร 
92 ชีวิต    i      life 37677 87 

ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัมลพิษท่ีเพิ่มปริมาณข้ึนทุกวนั 
93 สูง      high 26744 91 

นกัวิจยัพบว่า บุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลสูง จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคต์  ่า 
94 ก่อน       before 50679 83 

รูปน้ีเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย    

95 เปลี่ยน        change 14888 95 

ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนส่วนเกินใหเ้ป็นไขมนั   
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96 ต่าง      different 56567 80 

เขาบรรทุกของลงต่างบนหลงัววั เตรียมออกเดินทาง   

97 ต่อไป          next 20147 93 

หากบุคคลไดรั้บการตองสนองความรักแลว้ส่ิงท่ีเขาตอ้งการต่อไปกคื็อการไดรั้บการยกยอ่งมีช่ือเสียง 
98 ดู  u  look at; examine 49431 83 

กลบัมาบา้นคราวน้ี ลูกดูมีน ้าเน้ือมีหนงัมากข้ึน   

99 แห่ง      
location; place; 
spot 

41276 85 

พื้นท่ีป่าแห่งน้ีมีวตัถุประสงค์มุ่งท่ีจะจดัท าใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าโดยตรง 
100 ใหญ่     large 29959 89 

บา้นใหม่ของเขาใหญ่มาก ใชง้บในการสร้างเกือบสิบลา้น  

101 หา     find 34684 87 

หนุ่มนอ้ยหาเศษสตางคใ์นกระเป๋าแลว้หยบิยืน่ใหต้าแป๊ะ  

102 ส าหรับ   m     for 31821 88 

คณะครุศาสตร์มีหอ้งปฏิบติัการทางจิตวิทยาที่เหมาะมากส าหรับการสอนวิชาจิตวิทยา 
103 ผม    m 

I (mostly male); 
hair (on head) 

88516 67 

ผมกระหายน ้ามาก     

104 กลาง       middle; center 11633 96 

ฉันคิดว่าจะไปศึกษาต่อในช่วงกลางปีหนา้   

105 กไ็ด ้          it is alright to 19548 92 

ถา้เธอจะตามฉันไปกไ็ด ้
    

106 ดา้น      side 38862 85 

สามเหลี่ยมดา้นเท่ามีทุกดา้นยาวเท่ากนั    

107 คุณ   u  you 66391 74 

เขาลืมส้ินถึงคุณของขา้วแดงแกงร้อนจากชายคาบา้นท่ีเขาเคยอาศยัอยู ่
108 นอก       out 10066 96 

พ่ออยูน่อกบา้นตอ้งตะโกนเรียกถึงจะไดย้นิ   

109 เดียว  i    single; one 25216 90 

มีนกับินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต    

110 เมือง m     city 27902 89 

ทิวทศัน์ของเมืองน้ีสวยงามมีมนตข์ลงั น่าหลงใหลมากทีเดียว  

111 ส่ิง     thing 37629 85 

ในภาคใตน้ี้เงินมีส่วนส าคญัเพราะขา้วปลาอาหารเป็นส่ิงท่ีตอ้งซ้ือหาทั้งส้ินไม่สามารถปลูกไดพ้อกินเช่นภาคอื่นๆ 
112 ทรง  o  style, hairdo 20369 92 

เฮลิคอปเตอร์ทรงตวัอยูใ่นอากาศไดโ้ดยอาศยัแรงยกจากปีกทั้งสองขา้ง 
113 ตดั     cut 7149 97 

เธอตดัเส้ือผา้ชุดน้ีดว้ยฝีมือเธอเอง    

114 น า nam lead 42989 82 

เราตอ้งน าค  าน้ีไปวางไวห้นา้ประโยคเพื่อตอ้งการเนน้ความ  
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115 ผิด      wrong 18018 92 

หากผมท าผิดจริงผมกจ็ะยอมใหบ้ริษทัตดัเงินเดือน   

116 เสีย      waste 28577 88 

กินเสีย จะไดรี้บไป 
    

117 เอา     take; want 46620 80 

ถึงตอนน้ีเราตอ้งยกัยา้ยถ่ายเทเพื่อเอาตวัรอดแลว้   

118 จน   o  until 39835 83 

กายกบัจิตมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกนัได ้
119 คิด      think 39007 83 

นกัภูมิศาสตร์จากบริษทัส ารวจทางอากาศคิดว่าการใชค้อมพิวเตอร์จะช่วยใหง้านน้ีส าเร็จไดเ้ร็วข้ึนและประหยดั 
120 เลย      therefore; …at all 64575 72 

รถเมลเ์ลยป้ายไปตั้งไกลจนผูโ้ดยสารตอ้งเดินกลบัมาเอง  

121 เท่านั้น          only 18886 92 

มีเพียงเขาเท่านั้นท่ีใส่ชุดสุภาพมางานน้ี 
   

122 นบั     count 8615 96 

สุเทพไม่นบัว่าสุชาติเป็นญาติเพราะเขาท าตวัไม่ดี   

123 ผ่าน       pass 20717 91 

กระเป๋าใบน้ีผ่านมือมาหลายคนแลว้ 
   

124 ตอน      when; during 20468 91 

หนงัสือเล่มน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนทีส่องเป็นภาษาองักฤษ 
125 ตั้งแต่          since 20540 91 

ครอบครัวของเขาไปอยูต่่างประเทศตั้งแต่เขาอาย ุ7 ปี  

126 เรียก       call 17716 92 

ผมเรียกจนแสบคอ เธอกย็งัไม่หนัมา 
   

127 สามารถ     m    be able 40879 82 

เขาสามารถรักษาแชมป์ไวไ้ด ้4 สมยั เป็นประวติัการณ์  

128 ช่ือ        name 18750 92 

ช่ือของหล่อนแปลว่าดอกไม ้
   

129 เอง  e   only; alone; just 30032 86 

พ่อแม่มกัจะไม่ค่อยปล่อยใหลู้กๆ อยูบ่า้นกนัเองตามล าพงั  

130 ประเทศ            country 54449 75 

เธอยอมเดินทางกลบัประเทศเพื่อสู้คดีต่างๆ   

131 ภาพ       image 21926 90 

ความคิดคือความสามารถของมนุษยท์ี่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได ้โดยไม่ตอ้งมีวตัถุจริงๆ มาปรากฏ 
132 นอกจาก             in addition to 9715 96 

วินยัคงจะไม่สูงกว่าน้ีอีกแลว้นอกจากจะมีปาฏิหาริย ์   

133 อ่าน      read 16591 92 

ในอนาคต เราคงจะมีโอกาสไดเ้ห็นหุ่นยนตท์ี่พูด อ่าน เขียนและคิด ไดเ้ฉกเช่นมนุษย์ 
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134 เคย       ever 36647 83 

เขาเคยไปมาแลว้ทุกแห่งหนในประเทศไทย   

135 อะไร         what 60871 71 

ปัจจุบนัน้ีในกระทรวงศึกษาธิการ  อะไรกส็ามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งนั้น  

136 กลบั      return 42379 80 

เม่ืองานเลี้ยงเลิกต่างกแ็ยกยา้ยกนักลบับา้น   

137 ขอ       ask 30766 85 

เขาค่อยๆ เคลื่อนตวัลงสู่ผิวน ้าพร้อมกบัมือซ้ายถือขอแน่น  

138 โลก      world 30774 85 

ชาวกรีกโบราณเช่ือว่าโลกท่ีเราอยูป่ระกอบดว้ยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น ้า ลม ไฟ 
139 เดิม    m original; before 13893 93 

แต่เดิมเราผลิตสินคา้ไดน้อ้ยมาก เพราะยงัไม่มีเทคโนโลยรีองรับเพียงพอ 
140 ไดรั้บ         receive 39689 81 

เขาไดรั้บเงินรางวลัจ านวนมากมาย    

141 น ้า    m water 32937 84 

พวกเราก่อกองไฟอยูต่รงริมน ้า แลว้กางเตน็ทห่์างออกไปประมาณ 2 เมตร 
142 อยา่งไร          how 16555 92 

ความงามความดีมนุษย ์สร้างข้ึนมาไดอ้ยา่งไร   

143 ยิง่     more 20860 90 

การถ่ายทอดอารมณ์ใหก้บัภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิง่   

144 ฝ่าย      party; side 23633 88 

การท าใหเ้คร่ืองใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย 
145 บา้น b    home 36957 81 

ประชากรไทยท่ีมีคอมพิวเตอร์ใชใ้นบา้นเพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกๆ วนั  

146 ค า    m word 33546 83 

เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละคร้ังจะไม่เหมือนกนั แมจ้ะพูดค าเดียวกนัหรือประโยคเดียวกนักต็าม 
147 พบ      meet; find 28641 85 

นกัเรียนใหม่พบอาจารยท์ี่ปรึกษาในวนัเปิดภาคเรียน   

148 เขา้ใจ           understand 20416 90 

ถา้เธอเขา้ใจเธอกส็ามารถท าขอ้สอบได ้ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน 
149 อนั     piece (classifier) 29808 84 

ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดอนัหน่ึงในการออกแบบโปรแกรม  

150 ส่ง     send 24610 87 

สถาปนิกกลุ่มน้ีส่งแบบแปลนถึงกนัและกนัผ่านทางสายโทรศพัท ์  

151 ที่อยู ่          address 11742 94 

ผูท้ี่จะรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ไดจ้ะตอ้งมีที่อยูห่รือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน 
152 มนั man it 64569 66 

บา้นฉันที่อิสานปลูกมนัไวเ้ป็นแถวๆ เอาหวัมนัมาปรุงอาหารได ้  
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153 ถือ       hold 13557 93 

ทั้งๆ ที่หล่อนถือของพะรุงพะรัง แต่กไ็ม่มีใครมีน ้าใจท่ีจะช่วยหล่อน 
154 แม ้ m    even 14220 92 

แมเ้ร่ืองของป่าไมท่ี้ดินจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็มีการลุกลามในหลายพื้นท่ี 
155 ควร   u    should 28261 85 

นกัศึกษาควรใชเ้วลาว่างจากการเรียนใหเ้ป็นประโยชน์   

156 ก าลงั   m     power 31678 83 

ล าตน้ไมต้น้หน่ึงมีก  าลงัสิบออ้มแขน 
   

157 ปัญหา         problem 35254 81 

เม่ือดิสเกตตมี์ปัญหาจะมีใครที่ช่วยแกปั้ญหาใหเ้ราไดบ้า้ง  

158 ยก     lift; raise 10982 94 

เม่ือตอ้งการแสดงความคิดเห็นทุกคนตอ้งยกมือ   

159 น่า     ought to 28295 84 

พิธีกรน่าพูดใหเ้กียรติแขกรับเชิญมากกว่าน้ี   

160 ตน้     beginning 10616 94 

ตน้ไมต้น้ใดท่ีมีตน้แข็งแรงกส็ามารถจะน ามาต่อกิ่งได ้   

161 รู้     know 47287 74 

เด๋ียวน้ีเรารู้แลว้ว่าความเช่ือเช่นนั้นไร้สาระ   

162 เหมือน m      as; like 38746 78 

อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาก าลงัถูกบีบจากต่างชาติ เหมือนลูกนกในก ามือ 

163 เท่า      
as much as; times 
(size) 

10890 94 

อ านาจของโลกคอมมิวนิสตก์เ็กือบจะเท่ากบัอ  านาจของโลกฝ่ายตะวนัตก 
164 บน bon on 28635 83 

นกัเรียนมกัมาบนพระพรหมเอราวณัไวว้่าขอใหส้อบเขา้มหาวิทยาลยัได ้
165 พยายาม            m attempt 14676 91 

เดก็อาจแสดงพฤติกรรมหลายอยา่งเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่ 
166 จริง   i  real 30962 82 

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีวิเศษจริง แต่มนัท าใหช้าวบา้นเขา้ใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ท าไดทุ้กส่ิงทุกอยา่ง 
167 สร้าง      create 30586 82 

ฮาร์ดดิสกดิ์สกป์ระเภทน้ีสร้างความป่ันป่วนใหแ้ก่วงการคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งมาก 
168 ร่วม     m join 27202 84 

กองทพัอากาศสหรัฐไดท้  าโครงการร่วมกบับริษทัยกัษใ์หญ่ราว 20 แห่ง 
169 บอก b     tell 42762 74 

คุณยายบอกอาการใหห้มอฟังอยา่งละเอียด   

170 ตลอด          
throughout; 
always 

15876 90 

คนท่ีนัง่ท  างานอยูต่ลอดจะมีอาการของการปวดเม่ือยคอ หลงั และแขน 
171 เช่น       like 48246 70 

เขาท าตวัเช่นพระเอก 
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
172 หนงัสือ          book 21172 87 

โรงเรียนมีหนงัสือไปถึงผูป้กครองนกัเรียน เพื่อใหม้าร่วมประชุม  

173 ละ     each 18246 89 

ธนาคารไดอ้อกบตัรเอทีเอม็ใหก้บัสามีภรรยาคู่น้ีคนละใบ  

174 ท่าน      you (polite) 32043 79 

ก่อนที่ท่านจะเผชิญหนา้กบัเหตุการณ์อนัน่าสะพรึงกลวั ท่านจ าเป็นตอ้งติดอาวุธใหต้วัเองเสียก่อน 

175 ไม่ว่า m       
regardless of; no 
matter what 

11040 93 

ไม่ว่าหล่อนจะจา้งวานอยา่งไร เขากไ็ม่ยอมกระดิกกระเด้ีย  

176 เกบ็     store; put away 14383 91 

เม่ือหยบิหนงัสือมาจากชั้น ควรน าไปเกบ็ไวท่ี้ชั้นตามเดิม เพื่อความเป็นระเบียบ 
177 ผล      results 31470 79 

สถานการณ์ช่วงน้ีเอื้อผลต่อเราไม่นอ้ยเลย   

178 บา้ง b    some 22606 85 

นกมกัจะมีสีขนแตกต่างกนัออกไปตามชนิด บา้งกง็ดงามสวยบาดตา บา้งกมี็สีมวัๆ เพื่อใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติ 
179 ใคร       who 35797 76 

ออกไปดูซิว่าใครมาหนา้บา้น 
   

180 แก่      to; old 28541 81 

ประธานาธิบดีถูกบงัคบัให้มอบอ านาจในการปกครองแก่คณะทหาร  

181 กลายเป็น        e  become 11208 92 

น ้ากลายเป็นน ้าแขง็ท่ีศูนยอ์งศาเซลเซียส   

182 หลงั     after; back 23600 84 

มีคนพูดซุบซิบกนัอยูห่ลงัหนา้ต่าง 
   

183 จดั      ajust; arrange; fix 23338 84 

คุณไดม้าท างานที่น่ีจดัไดว้่าเป็นคนโชคดีมาก   

184 ใช่       correct 32703 77 

พนัธกิจของนกัเขียนมีมากมาย แมไ้ม่ใช่ส่ิงยิง่ใหญ่ แต่จะส่งผลท่ียิง่ใหญ่ 
185 เลือก        select 16238 89 

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ลือกตั้งสามารถเลือกผูส้มคัรเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กนั 
186 เธอ      her 68364 52 

ครูบอกใหเ้ธอท าการบา้นมาส่ง ท าไมเธอจึงไม่ท า   

187 ลูก      child 30422 79 

ฝร่ัง 1 ก.ก. จะมีประมาณ 3 ลูก    

188 คง   o  probably 33499 76 

ในฐานะของผูบ้ริโภคเขาคงอยากไดข้องดีท่ีสุดในราคาท่ีถูกท่ีสุดล่ะมั้ง 
189 ที่มา      m   

origin; source; 
cause 

7229 95 

ศาสนาธรรมเป็นแห่งที่มาส าคญัของสัจธรรม   

190 ตวัเอง  u    e   itself 25088 82 

เขาไม่เช่ือหูว่าตวัเองถูกรางวลัที่ 1    
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
191 ทหาร          soldier 9192 93 

ชาวองักฤษก าลงัถกเถียงกนัว่า ทหารควรเป็นอธิบดีต ารวจไดห้รือไม่ 
192 ตอ้งการ           want 17602 87 

การท่ีผูโ้ดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มข้ึนเป็นเพราะพวกเขาตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทาง 
193 แสดง         show 31539 77 

ความหิวมีส่วนใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมไดก้วา้งขวางมาก  

194 ทั้งหมด      m   total 12816 90 

งานทั้งหมดท่ีท าจะตอ้งส่งภายในวนัพรุ่งน้ี   

195 ง่าย      simple; easy 12843 90 

ผมจะกล่าวถึงพี ซี ย ูสมมติขนาด 8 บิต เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย  

196 ระหว่าง          between 32017 76 

วิชาจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล และบุคคลกบัโครงสร้างของสังคม 
197 พูด       say 37978 71 

ฉันพูดกบัเขาไม่รู้กี่คร้ังต่อกี่คร้ังแลว้ เขากไ็ม่ฟัง   

198 ใจ      mind 28061 79 

ใจของเขาเตน้แรงหลงัจากไดย้นิข่าวร้ายจากทางบา้น   

199 อาหาร          food 24905 81 

เพื่อนในวงสนทนาเร่ิมลดอาหารบางอยา่งลง เช่น เน้ือสัตว ์และอาหารกระป๋อง 
200 ใด daj any 33137 74 

หา้มแตะตอ้งส่ิงของใดในหอ้งน้ี    

201 กลุ่ม    m group 35687 72 

กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบบัเฉพาะของตนเอง  

202 ช่วง         phase 23449 82 

คุณจะเขา้มาบริษทัช่วงเชา้หรือบ่าย    

203 พอ      enough 30051 76 

เมด็เงินคงคลงัยงัมีไม่พอท่ีจะใชห้น้ีระยะสั้น   

204 อยาก      want 34356 73 

เธออยากรู้ว่าเขามีใครซุกซ่อนอยูใ่นหวัใจของเขาหรือไม่  

205 เงิน     money 31017 75 

บางคนชอบเคร่ืองประดบัท่ีท าจากเงิน    

206 รวม  u  m including 22255 82 

รวมกนัเราอยู ่แยกกนัเราตาย 
   

207 หนา้     page; front 43355 65 

ในหนา้ฝนมีคนเป็นไขห้วดักนัมาก    

208 เขียน        write 15807 87 

อยา่ใหเ้ขาเขียนเลย สงสารคนอ่าน 
   

209 สี     color 28550 77 

พ่อก าลงัสีขา้วอยูท่ี่โรงสี     
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
210 ฉัน       I (mostly female) 81556 33 

เธอจะเขา้ๆ ออกๆ หอ้งน้ีหอ้งโนน้อีกนานไหม ฉันเวียนหวัจะตายอยูแ่ลว้ 
211 ชาย        man 13528 89 

ชุดท่ีชายกระโปรงยาวลากพื้น ผูส้วมใส่ตอ้งระวงัไม่ใหส้ะดุดหกลม้  

212 ดงั     as; loud 20600 83 

นกัร้องคนน้ีมีช่ือเสียงดงัไปทัว่ประเทศไทย   

213 โอกาส  o       chance 14028 88 

ในสังคมไทยการรับราชการยอ่มมีโอกาสไดช่ื้อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา 
214 เสมอ    m    always 9162 92 

เขาสองคนเสมอกนัในเร่ืองความหล่อ แต่ฐานะต่างกนัราวฟ้ากบัดิน  

215 แม่ m    mother 29570 75 

ความรักท่ีแม่มีใหลู้กเป็นรักท่ียิง่ใหญ่กว่ารักใดในโลก   

216 นาย      Mr. 42890 63 

เขาไปหานายเพื่อเรียกร้องสวสัดิการที่ดีกว่าเดิม   

217 ชาติ        nation 18697 84 

ศาสนาพุทธสอนใหค้นท าความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมีทั้งในชาติน้ีและชาติหนา้ 
218 เรียน  i    study 20336 82 

เขาหาจงัหวะเหมาะๆ เพื่อเขา้พบเจา้นาย แลว้เรียนใหท่้านทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
219 เสียง       sound 34131 70 

เร่ืองน้ีฉันขอไม่ออกเสียง     

220 รัก     love 22291 81 

เธออยา่ไปหน่วงเหน่ียวเขาไวเ้ลย มนัไม่มีประโยชน์อะไรกบัคนที่ไม่รักเรา 
221 โรง  o   

building; 
structure 

4883 96 

นกับอลวิ่งกนัฝุ่ นตลบตรงสนามหนา้เสาธงของโรงเรียน   

222 ทราบ      know 12732 89 

เม่ือรถหุ่นยนตเ์คลื่อนที่ มนัจะเตือนใหม้นุษยท์ราบ ดว้ยการส่งเสียงดงั บี๊บ บี๊บ 
223 เช่ือ         believe 12066 89 

ชาวไทยเช่ือในพระพุทธศาสนา    

224 ตน ton self 22928 80 

มียกัษส์ามตน     

225 ระดบั         level; grade 24647 78 

ความสามารถของนกัเรียนไทยอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก   

226 ครอบครัว            u   family 12020 89 

ครอบครัวจะช่วยหล่อหลอมเยาวชนใหเ้ติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม  

227 เปิด       open 20316 81 

กว่าต ารวจจะมาถึง คนร้ายกเ็ปิดไปถึงไหนแลว้   

228 ชอบ         like 20547 81 

ฝนชอบตกตอนเชา้     
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
229 ภายใน           within 17656 84 

เม่ือเดินเขา้ไปภายในอาคารฉันถึงกบัอึ้งเพราะความหรูหราของการประดบัตกแต่ง 
230 เหลือ       remainder 9203 91 

ชาวบา้นน าปลาท่ีเหลือจากกินแลว้น าไปขายท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน  

231 แทน       instead 12072 89 

วิธีการที่จะจดัการกบัปัญหาเราควรแกไ้ขกบัตน้ตอของปัญหา แทนที่จะแกไ้ขที่ปลายเหตุ 
232 มอง m    view 33490 68 

ฉันมองร่างเดก็ผอมเกร็งตวัด าอยา่งสมเพช   

233 พวก        group; party 23715 78 

โปรแกรมพวกน้ีจะเป็นโปรแกรมการกุศลซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีประโยชน์ใชง้านไดจ้ริง 
234 ญาติ      relative 4927 95 

คนที่ไปรับญาติกลบัจากสงคราม มีความสุขท่ีไดเ้ห็นญาติกลบับา้น  

235 รูป      image 16370 84 

เราจงอยา่ยดึมัน่ถือมัน่กบัรูป รส กลิ่น เสียง   

236 ติด     stick; attached to 15591 85 

เพื่อนขา้งบา้นขอติดรถไปลงหนา้ปากซอยดว้ย   

237 วาง      to place; to lay 10738 90 

มนุษยจ์อมพลงัสามารถยกขา้วสาร 100 กิโลกรัมวางไวบ้นศีรษะไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์
238 ยาก      difficult 9880 90 

ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีมกัมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธ์ิ 
239 ฟัง     listen 18551 82 

เธอฟังผูใ้หญ่ไวบ้า้งกดี็ ยงัไงเขากผ็่านมาก่อนเรา   

240 เดือน       month 18834 81 

โรงเรียนเร่ิมเปิดสอนพิเศษช่วงเดือนเมษายน   

241 นาน      long 18836 81 

ครอบครัวของเขาอยูบ่นท่ีดินผืนน้ีมานานหลายชัว่อายคุน  

242 ระบบ     b   system 28673 71 

การท างานของเคร่ืองแต่ละรุ่น แต่ละระบบ มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
243 ผูห้ญิง          female 15738 84 

เพราะเราไม่มีลูกดว้ยกนั เธอจึงระแวงสงสัยว่าขา้พเจา้จะมีผูห้ญิงอื่น 
244 พฒันา              develop 27302 72 

ท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยพ์ฒันาข้ึนเร่ือยๆ จากกระท่อมใบไมใ้บหญา้ก็กลายเป็นบา้นเรือนที่สวยงาม 
245 ซ้ือ      buy 16986 83 

เขามาที่สโมสรนายทหาร เพื่อมาซ้ืออาหาร   

246 ภรรยา             wife 4341 96 

ภรรยาตวาดสามีแปร๋เพราะโมโหจนลืมตวั   

247 สังคม       om society 34693 65 

ชาวบา้นจะมีโอกาสวสิาสะกนัในทางสังคม กใ็นวนัตรุษสารทน่ีเอง  
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
248 รู้จกั          know (someone) 13292 86 

คุณยงัไม่รู้จกัเขาดีพอ     

249 จ านวน    m  u    amount 22337 77 

พวกเขามีงานคา้งอยูจ่  านวนหน่ึง 
   

250 เล่น     play 17362 82 

บ่อน ้าตรงน้ีลึกนะ เดก็ๆ อยา่ลงไปเล่นตามล าพงั   

251 ส าคญั   m      important 19937 79 

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหวัใจส าคญัของอุตสาหกรรม   

252 วดั     temple 11516 88 

รูปหล่อโลหะสัตวหิ์มพานตต่์างๆ ในวดัสะทอ้นความเช่ือทางพุทธศาสนาในเร่ืองไตรภูมิ 
253 เดียวกนั  i        same 15095 84 

คนสองคนไปดูหนงัเร่ืองเดียวกนั ออกมากอ็าจจะมีทศันะที่ไม่เหมือนกนั 
254 ตรง   o  direct 20386 79 

สุนขัวิ่งตรงเขา้ใส่คนแปลกหนา้    

255 เลก็     small 18480 80 

เขาท างานประณีตมาก ใหค้วามสนใจแมแ้ต่รายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ 
256 แน่นอน           of course 7159 92 

เร่ืองเงินลงทุนไม่ตอ้งพูดถึง ตอ้งสูงถึงหลกัลา้นแน่นอน  

257 ชาว        people 16368 83 

ชาวจีนโพน้ทะเลคือ ชาวจีนที่ไม่ไดอ้าศยัในผืนแผน่ดินใหญ่ของจีน 
258 มากมาย m    m    many 8262 91 

ในยคุปัจจุบนัมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งมากมาย  

259 รักษา         treat 16503 82 

ทุกคนมีหนา้ที่ท่ีจะตอ้งรักษาศิลปวฒันธรรมอนัดีของชาติไว ้  

260 ลด     reduce 16829 82 

เม่ือเราข้ึนไปสูงจากพื้นดินไปในทอ้งฟ้า 1 กิโลเมตร อุณหภูมิจะลดลงราวๆ 6.50 ซ. 
261 กิน kin eat 26353 71 

เขาถูกเจา้มือกินไป 3 คร้ังแลว้    

262 แรง      
force; strength; 
power; harsh 

11615 87 

เขาหกัพวงมาลยัเลี้ยวขวาเตม็แรงจนรถแทบเสียหลกั   

263 สุข     happiness 13326 85 

วกเรายงัคงเกบ็เอาความหลงัคร้ังเก่า ที่เคยทุกขเ์คยสุขร่วมกนัเอาไวใ้นใจอยา่งแนบแน่น 
264 ชาวบา้น        b    villagers 7112 92 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ในหมู่บา้นน้ีมีอาชีพท าการเกษตร   

265 ขาย       sell 16388 82 

เขาขายรถใหก้บัลูกคา้ไดห้ลายคนัในเดือนน้ี   

266 ค่า      cost 20028 78 

บริษทัรับเหมารายน้ีจ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามนัจะหกัค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ 
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RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
267 เจา้ของ             owner 9673 89 

เขาเป็นเจา้ของกิจการส่ิงทอท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

268 มุม mum angle; corner 5983 93 

เงาที่สะทอ้นไดฉ้ากและมุมที่พอเหมาะ จะช่วยสร้างบรรยากาศใหไ้ดค้วามรู้สึกที่ตอ้งการ 
269 เพิ่ม      m add 20309 77 

การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเขา้ในทะเบียนบา้นมีหลายกรณี  

270 ใต ้     under 8435 91 

นกัประดาน ้าลงไปใตน้ ้าเพื่อส ารวจความเสียหายของเรือ  

271 ระยะ         phase 16083 82 

เรายนืห่างกนัในระยะ 3 เมตร    

272 คู ่      pair 11453 87 

คู่ของรองเทา้สีด  าน้ีหายไป 
   

273 ขา้ม     m cross over; across 4745 95 

ฉันขา้มไปตรงท่ีเป็นประเดน็ส าคญัเลยจะไดไ้ม่เสียเวลา  

274 สู่     to 15484 82 

พวกเขาสู่กนักินอาหารที่หามาไดจ้ากในป่าในเขา   

275 พร้อม       m 
simultaneously; 
ready 

16287 81 

เม่ืออบใหผ้ิวดา้นหนา้ใหเ้รียบสนิทอีกคร้ังหน่ึงแลว้กเ็ป็นอนัว่าเราไดว้ตัถุดิบท่ีพร้อมเขา้สู่ขั้นตอนการป๊ัมรูปร่างแผ่นดิสก ์
276 รู้สึก          feel 19720 77 

ขา้พเจา้ท าทุกอยา่งที่เคยท ากบัเธอ แต่ไม่สามารถท าใหเ้ธอรู้สึกและรับรู้ได้ 
277 น่ี     this 37161 57 

กลว้ยน่ีเละแลว้ น่าจะท้ิงเสียที    

278 หมด m   all; empty 17156 80 

เราไม่มีผกัสดกินเพราะญ่ีปุ่ นเหมาไปหมด   

279 หลงัจาก           after 10459 88 

คนส่วนใหญ่หลงัจากนัง่หลงัตรงไปไดส้ักระยะหน่ึง กจ็ะนัง่หลงัโกงเหมือนเดิม 
280 หญิง     female 17954 79 

อุบติัเหตุเกิดข้ึนไดก้บัคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เดก็และผูใ้หญ่  

281 แต่ละ          each 17428 80 

คนแต่ละคนยอ่มมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกนั   

282 สุดทา้ย           final 8242 90 

อาณาจกัรน่านเจา้เป็นอาณาจกัรสุดทา้ยท่ีตั้งข้ึนในดินแดนจีนตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 
283 เพลง    e   music; song 10435 88 

เพลงชาติท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ี ยอ่ส่วนลงมาจากเพลงชาติท่ีแต่งข้ึนในคร้ังแรก 
284 เพื่อน         friend 23216 73 

เขาเป็นเพื่อนที่คบกนัมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกนัหมดแลว้  

285 จนถึง   o        until 7403 91 

เราจ าเป็นจะตอ้งเล่นตั้งแต่เพลงแรกเร่ือยไปจนถึงเพลงท่ีเราตอ้งการ 
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286 ยงัคง       o  still 9008 89 

แม่ยงัคงห่วงเขาอยู ่ถึงแมเ้ขาจะแต่งงานมีลูกเมียแลว้  

287 รอบ       
cycle; round; 
circuit 

13261 84 

ผมเดินวนอยูห่ลายรอบแลว้ยงัไม่เจอใครเลย   

288 ติดต่อ          contact 6635 92 

หากคุณตอ้งท างานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพกับา้งเป็นระยะ 
289 ไหน     where 20905 75 

ไม่มีหนงัสือพิมพฉ์บบัไหนลงข่าวเร่ืองน้ีเลย   

290 ความรู้สึก      m          feeling 12501 85 

เขาอยากไดค้วามรู้สึกของการอยูร่่วมกนัอยา่งฉันทมิ์ตรในบา้นของเขา 
291 ปลาย       end 6895 92 

อยา่ใชป้ากกาขีดเขียนแผ่นดิสก ์แรงกดจากปลายปากกาท่ีเขียนลงบนแผ่นจะท าใหเ้น้ือดิสกเ์ป็นรอยได ้
292 ยาว      long 12124 85 

เขาเป็นคนขายาวเลยกา้วไดไ้กลกว่าคนอื่นๆ   

293 แต่ง      
to dress; to 
write/compose 

5330 93 

ช่างแต่งชายกระโปรงใหเ้ธอดว้ยด้ินสีเงิน   

294 นกัเรียน      i    student 6873 91 

การเรียนการสอนในปัจจุบนัจะยดึความตอ้งการของนกัเรียนเป็นหลกั  

295 สงบ        peaceful 6010 93 

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีนัน่สงบและสะอาดดี   

296 สนใจ          interested 8711 89 

ฉันมีความสนใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโบราณสถานต่างๆ  

297 ปกติ           normal 10623 87 

ปกติพ่อไปท างานโดยรถส่วนตวั    

298 เดิน      walk 28758 64 

เม่ือเขาเดินผ่านหนา้ร้านหนงัสือกจ็ะแวะเขา้ไปดูเป็นปกติทุกวนั  

299 จุด      point 12313 85 

ถา้นกัเรียนคนไหนทุจริตในการสอบ ครูจะเอาปากกาจุดไวใ้นกระดาษค าตอบ 
300 ครู    u  teacher 13433 83 

เม่ือเดก็โตข้ึนจะมีครูเป็นเคร่ืองถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้  

301 สมยั    m   period 14266 82 

ในสมยักรุงศรีอยธุยาไดมี้การก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม โดยใหเ้ป็นเมืองท่ีมีป้ 
302 อาย ุ         age 12397 84 

เม่ืออายไุดส้ัก 5 ปีเดก็ๆ กจ็ะเร่ิมรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ  

303 เคร่ือง          machine 9131 88 

มนุษยส์ามารถท าใหค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองช่วยแกปั้ญญาไดห้ลายรูปแบบ 
304 ดิน din soil 6167 92 
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มะเกลือเป็นไมท่ี้ข้ึนไดใ้นดินแทบทุกชนิด   

305 กล่าว       say 23953 69 

อธิการกล่าวค าอวยพรแก่นกัเรียนทุกคนเม่ือเชา้น้ี   

306 ก าหนด   m     specify; schedule 29711 61 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่าทุกคนตอ้งมาท างานก่อนเวลา 9.00 น. 
307 สอน       teach 10568 86 

ผมยงัไม่มีคุณสมบติัพอท่ีจะสอนเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี   

308 ถาม     m ask 23012 70 

ลองถามตวัเองซีครับว่าเคยเจอเหตุการณ์ท านองน้ีไหม  

309 ประมาณ      m    about 12826 83 

มีผูเ้สนอตวัจะลงชิงชยัต าแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน  

310 ประจ า         m regular 14362 81 

ทหารส่ือสารถูกส่งมาประจ าทีส่นามบินอุดรฯ   

311 ประโยชน์           benefit; use 14912 80 

เน้ือปลาเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  

312 จ าเป็น    m  e  necessary 13671 82 

คนหนุ่มคนสาวจากภาคอีสานจ าเป็นตอ้งมาหางานท าในกรุงเทพเพราะนาแลง้ 
313 เกี่ยวกบั           about 23855 68 

หนงัสือหรือต าราเกี่ยวกบัเร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านไดท่ี้ไหน 

314 เกิน      
exceed; surpass; 
go beyond 

13193 82 

หญิงมีครรภท่ี์นัง่ท  างานหนา้จอเกินกว่า 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มีอตัราเส่ียงต่อการแทง้ลูกมาก 
315 นาง      Mrs. 11724 84 

นางสมหญิงถูกโจรงดัแงะบา้นเม่ือวานน้ี    

316 คืน       night 12550 83 

หลายบา้นเร่ิมจะคืนโทรศพัท ์คืนหมายเลขใหก้ลบัองคก์ารโทรศพัทแ์ลว้ 
317 ยา     drug 17519 76 

โรคน้ีคนไขต้อ้งกินยาหลายขนาน    

318 สภาพ          condition 11464 85 

สภาพโรงแรมในต่างจงัหวดัไม่เอื้ออ  านวยต่อการต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพีซี 
319 เศรษฐกิจ              economy 20560 72 

การพฒันาวฒันธรรมของสังคมตอ้งพึ่งพาพลงังานใหม่ๆ ภายใตอ้ิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ 
320 ทะเล       e  sea 7653 90 

วดัริมหาด ตั้งตระหง่านอยูริ่มทะเล โตค้ลื่นลมมาเป็นเวลากว่าพนัปี 
321 ตาย      die 18194 75 

นาฬิกาปลุกในหอ้งนอนเขาตาย จึงท าใหเ้ขาไปท างานสาย  

322 ดงักล่าว           aforementioned 23173 68 

ภาพเขียนดงักล่าวไม่น่าเป็นกิจกรรมของมนุษยย์คุหินกลาง  
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323 โดยเฉพาะ  o              especially 13000 82 

นกัเรียนมาขอค าแนะน าเร่ืองการเลือกวิชาเรียนโดยเฉพาะ  

324 จดัการ           handle; manage 10066 86 

คุณรออยูน่ี่ก่อน เด๋ียวผมไปจดัการเร่ืองเอกสารก่อนนะ  

325 โรงเรียน  o    i    school 11840 84 

โรงเรียนกินนอนจะมีหอนอนหลายหลงั และมีโรงครัวแถมเขา้มาอีก  

326 เล่า     tell; narrate 13896 81 

ท่านนายพลเคยเล่าว่าบา้นเดิมอยูใ่นวดัสะตือ จึงมีความผูกพนักบัวดัน้ีเป็นพิเศษ 
327 มนุษย ์ m      human 17245 76 

มนุษยใ์นอนาคต เป็นมนุษยท่ี์มีโอกาสเรียนทุกอยา่งท่ีอยากจะเรียนไดโ้ดยไม่มีวนัส้ินสุด 
328 ตก     fall 8205 89 

เดก็นกัเรียนคอตกเม่ือไดฟั้งผลสอบแลว้ 
   

329 พ่อ       father 20712 71 

ผลการวิจยัพอสรุปไดว้า่ชายไดรั้บอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง  

330 ชนิด          class; sort; type 13419 81 

สินคา้ราคาจะแพงหรือไม่แพงข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุดิบท่ีใช ้  

331 ประชาชน               o  citizents 17178 75 

วิถีการด าเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  

332 กรณี        i  case 23948 65 

คณะกรรมการมีความเห็นเป็น 3 กรณี แต่จะมีการประชุมเพื่อหาขอ้ยติุ 
333 ตา     eye 22204 67 

ตาข่ายดกัปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด 
   

334 ปัจจุบนั          b   present 14270 79 

ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ถือไดว้่ามีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับธุรกิจ  

335 ใส่     put 15767 77 

หากเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้พบค าสั่งลอ็กออน ผูใ้ชต้อ้งใส่รหสัผ่าน เพื่อที่จะเขา้ไปใชเ้คร่ืองได้ 
336 รถ     car 18443 72 

ถนนสุขมุวิทในช่วงเลิกงานมีปริมาณรถมากที่สุดกว่าถนนสายอื่นๆ  

337 ขาด       lack; incomplete 9578 86 

เส้ือเขาขาดเป็นร้ิวๆ เพราะโดนคนร้ายเอามีดฟัน   

338 ขอ้       article; joint 22564 66 

พระผูกสายสิญจน์ที่ขอ้มือใหผู้สื้บชะตาทุกคน   

339 รัฐ     state 18929 71 

รัฐควรจดัหาทุนรอนมาส่งเสริมงานวิจยัทางดา้นน้ีมากๆ   

340 หลกั     main; principle 17609 73 

จิตวิเคราะห์หมายถึง วิธีการรักษาที่เนน้วิธีหลกัคือการปล่อยใหค้นไขไ้ดพู้ดอยา่งอิสระ 
341 สามี     mi  husband 5503 92 
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สามีตอ้งขยนัท างานตวัเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบา้นในแต่ละเดือน 
342 เหนือ       above; North 8374 87 

ในสมยัโบราณผูเ้ป็นนายมีอ  านาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใชใ้หท้  างานไดทุ้กอยา่ง 
343 พี่      older sibling 28648 56 

พี่ของเขาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยงัเดก็ พอโตข้ึนกย็งัตอ้งเลี้ยงเขาเหมือนเดิม 
344 ส าเร็จ   m     success 4379 93 

งานคร้ังน้ีส าเร็จไดก้เ็พราะความสามารถของฝ่ายประชาสัมพนัธ์  

345 ความจริง      m   i  truth 7407 89 

หากเขายงัไม่ยอมรับความจริง เขากจ็ะไม่มีวนัเป็นสุข   

346 วิธี       i  method 14235 78 

การหาเงินท านุบ ารุงโบราณสถานในช่วงดงักล่าวใชว้ิธีลงโฆษณาตามหนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นจ านวนมาก 

347 เร่ืองราว             
story, tale, 
account 

4661 93 

ไม่นานเกินรอ คุณๆ กจ็ะไดอ้่านเร่ืองราวของ จอมทรหด รายน้ีแน่นอน 
348 ชุด       outfit 11033 83 

ประธานาธิบดีของจีนมาเยอืนไทยตามค าเชิญของรัฐบาลชุดน้ี  

349 ภาษา          language 20202 69 

ปัญหาชายแดนภาคใตมี้สาเหตุมาจากความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม 
350 หนา้ที่          duty 15540 76 

ควรจะไดรั้บการดูแลอบรมรวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ขา้ใจถึงหนา้ท่ีของพลเมือง 
351 หอ้ง       room 21713 66 

ภายในศูนยศ์ิลปะแห่งน้ีมีหอ้งเลก็ๆ ประมาณ 200 หอ้ง ใหศ้ิลปินเช่าเป็นหอ้งท างาน 
352 อ าเภอ   m      district 3761 94 

ผมและเจา้หนา้ที่ของกระทรวงบางคนตอ้งเดินทางไปถึงทุกจงัหวดั ทุกอ าเภอ และทุกต าบลที่มีโครงการกสช. 
353 เหตุ      

situation; cause; 
reason 

13438 79 

เขาดบัเคร่ืองยนตเ์ขน็มาตั้งไกลก่อนท่ีจะเขา้เขตบา้น เหตุท่ีตอ้งท าเช่นน้ีกเ็พราะกลวัลูกสะดุง้ต่ืนแลว้ร้องกวน 
354 เดินทาง            travel 11630 82 

พ่อแม่เตรียมลาพกัร้อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ   

355 ทัว่       
all; entire; 
complete 

9454 85 

โรงเรียนน้ีมีดอกกุหลาบปลูกไวท้ัว่โรงเรียน   

356 มกั m   
often; inclined 
towards 

16380 74 

ในวนัที่มีอากาศร้อน เรามกักระหายน ้ามากเป็นพิเศษ   

357 พิจารณา                  consider 21104 66 

รัฐบาลพิจารณาการตดังบประมาณดา้นการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
358 พิเศษ           special 10094 84 

ส านกันายกฯ จดัรางวลัพิเศษ เพื่อสนบัสนุนนกัแสดงที่ประพฤติดี  

359 ธรรมดา    m m      plain; normal 5866 91 

ธรรมดาคนเราเกิดมาแลว้ตอ้งตาย    
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360 ผลิต          manufacture 16720 73 

เคร่ืองท าความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ  

361 พิมพ์   im print; type 5479 91 

กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสใหส้ านกัพิมพส์ามารถพิมพห์นงัสือเรียนไดโ้ดยเสรี 
362 โต  o  large; grow up 9581 85 

ปลาช่อนตวัท่ีเห็นท่ีเสียมราฐนั้นมนัโตกว่า ขา ของนกัข่าวสาวช่อง 5 
363 พา      lead; carry 12567 80 

พระยาก าแพงเพชรพาก าลงัคนประมาณพนัหน่ึงตีหกัวงลอ้มพม่าออกไป 
364 ยอมรับ    m     accept 9594 85 

นกัภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์มกัจะยอมรับการแกปั้ญหาแบบอนุโลม  

365 ลกัษณะ             
characteristic; 
attribute 

23032 63 

การน าคอมพิวเตอร์ไปใชป้ระมวลผลขอ้มูลมีลกัษณะแตกต่างกนั  

366 ตดัสินใจ              decide 7742 87 

เขาตดัสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดบัปริญญาเอกโดยไม่ฟังค าทดัทานจากคนรอบขา้ง 
367 ราคา          price 14984 76 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไวต้ารางละ 5,600 บาท  

368 อารมณ์      om mood 9335 85 

ฉันไม่อยูใ่นอารมณ์ที่จะท างาน 
   

369 ผูใ้หญ่          adult 5284 91 

เขาไม่ใช่เดก็อีกต่อไปแลว้ แต่เขากย็งัไม่ใช่ผูใ้หญ่เต็มตวั  

370 เสนอ         offer 16571 73 

รัฐบาลมีเห็นชอบให้มีการก่อสร้างถนนสายรองข้ึนตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
371 กา     crow 5709 91 

กาหลายตวับินมาเกาะหลงัคาบา้น    

372 ขา้ว       rice 11313 81 

ชาวนาปลูกขา้วไดเ้ฉลี่ยไร่ละ 40 ถงัต่อปี   

373 ปฏิบติั        b   practice; perform 16398 73 

ลูกทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ   

374 ต าแหน่ง   m      position 14506 76 

เขาตดัสินใจลาออกจากที่ท  างานเก่าเพราะเขาไดง้านในต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม และเงินเดือนสูงกว่าเดิม 
375 ขอ้มูล       mu   information 18879 69 

ไวรัสตวัใหม่ท าใหข้อ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หายไป   

376 การศึกษา               education 19463 68 

การศึกษาในมหาวิทยาลยัท าใหค้วามคิดของเขาเปลี่ยนไปมาก  

377 ตนเอง  o   e   self 13892 77 

คนเราตอ้งพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น   

378 วยั waj age 8225 86 
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ชายวยักลางคนนัง่เอกเขนกอยูบ่นเบาะดา้นหลงัสามลอ้รับจา้ง  

379 ชดัเจน         e   clear 8680 85 

ข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ขียนชดัเจนว่าใครเป็นผูไ้ดรั้บรางวลัตุ๊กตาทอง  

380 นัง่     sit 19373 67 

เม่ือต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการจึงจดัหาผูท่ี้เหมาะสมนัง่ในต าแหน่งแทนคนเก่า 
381 จบั      catch; touch 11495 81 

ฟังอะไรกฟั็งใหดี้ๆ อยา่ฟังไม่ไดศ้พัทจ์บัมากระเดียด   

382 สาย      line 9930 83 

เราก  าลงัจะเขา้สู่ถนนสายหลกัของตวัเมืองท่ีเต็มไปดว้ยผูค้นและร้านขายของ 
383 ปรากฏ          

appear; seem; 
reveal 

13414 77 

เม่ือเราป้อนขอ้มูลต่างๆ เขา้ไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 
384 รัฐบาล         b    government 18685 68 

คนทั้งสองประทว้งรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหนา้นกัศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก 

385 ดูแล  u      
care for; look 
after 

10036 83 

ฝากดูแลผูช้ายคนน้ีซักคน เหมือนที่ฉันดูแล   

386 ต ่า   m low 8398 86 

ทุกเชา้คุณยายจะตอ้งมาต ่าผา้ถุงที่ใตถุ้นบา้น   

387 ทา้ย       end 4086 93 

รูปร่างของเขาเลก็และเต้ีย จึงตอ้งอยูท่า้ยแถวเป็นประจ า  

388 ทอง       gold 8270 86 

บ่อทองที่ชาวบา้นขดุพบ เป็นทองที่มีเปอร์เซ็นตค์่อนขา้งต ่า  

389 กฎหมาย     m    law 23451 60 

เขาชอบแสดงตนว่าเป็นคนรู้เร่ืองกฎหมาย   

390 เรือ      ship 8807 85 

องัศุมาลินขา้มเรือมาจากบา้นในคลองบางกอกนอ้ย   

391 รวมทั้ง  u  m      
including; consist 
of 

9982 83 

ในโซนดา้นซา้ยภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีส าหรับโชวก์ารจบัจระเข ้
392 สั้น     short 6005 90 

ตอนน้ีขอใหคุ้ณกล่าวอยา่งสั้น เพราะเวลาจะหมดแลว้  

393 อ านาจ   m      power 21629 63 

ตราบใดที่เขายงัอยูใ่ตอ้  านาจของพวกมนั เขายอ่มตอ้งขาดความอิสระเช่นน้ีเร่ือยไป 

394 หา้ม    m 
to forbid; it is 
forbidden to 

6380 89 

คนไขก้  าลงัอยูใ่นขั้นอนัตราย ดงันั้นคุณหมอหา้มเยีย่มเด็ดขาด  

395 เน่ืองจาก              
because; due to 
the fact that 

13909 76 

ผูห้ญิงมีปริมาตรเลือดนอ้ยกว่าผูช้าย เน่ืองจากมีไขมนัมากกว่าความดนัเลือด 

396 ธรรมชาติ    m m         nature 10772 81 

เราตอ้งช่วยกนัรักษาธรรมชาติไว  ้    
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397 วนัที่          today 21611 62 

วนัที่จะเดินทางไปต่างประเทศตรงกบัวนัที่เท่าไหร่   

398 เกินไป          too 5843 90 

ถา้แบตเตอร่ีมีก  าลงัอ่อนเกินไป ควรหาแบตเตอร่ีใหม่มาเปลี่ยน  

399 ไม ้ m    wood 10169 82 

โต๊ะท่ีท าจากไมไ้ม่ข้ึนสนิมกจ็ริงแต่มนักผ็ุไปตามเวลา   

400 ค่อนขา้ง              rather 5553 90 

วฒันธรรมของในแต่ละสังคมจะมีการก าหนดเอาไวค้่อนขา้งเป็นระบบระเบียบ 
401 แลว้ก ็            and subsequently 13754 75 

แกนน าระดบัล่างจะเป็นเร่ืองของคนที่น ากลุ่มเขา้มาชุมนุม แลว้กม็าจดัการด าเนินการชุมนุมใหต่้อเน่ือง 
402 รวดเร็ว        e  fast 4786 91 

หลงัจากวางหูโทรศพัท ์เขากอ็อกจากบา้นไปอยา่งรวดเร็ว  

403 ส่วนใหญ่           
majority; large 
part 

10822 81 

เดก็ผูช้ายชาวมุสลิมส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สุหนตักนัทั้งนั้น   

404 ตอบ       reply; answer 14569 74 

ผูช้ายคนนั้นมีแกม้ตอบมาก 
   

405 ศึกษา          study 15444 72 

เจนเนอรัลมอเตอร์สไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้เกาหลีใตเ้พื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือ… 
406 มือ m   hand 18309 67 

แชร์งวดน้ีไม่เอาหลายมือแลว้กว่าจะไดม้นันานเกินไป   

407 เตม็ tem full; fill up 8863 84 

เด๋ียวน้ีบา้นเมืองเรามีพวกมิจฉาชีพเตม็เมือง   

408 ป่า     forest 8071 85 

ป่าท่ีอ  าเภอปะค ามีเน้ือท่ีประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนขา้งสมบูรณ์ 
409 เหตุผล           reason 8920 84 

สหรัฐขยายอิทธิพลของตนเขา้ไปในเกาหลีใตไ้ตห้วนัดว้ยเหตุผลทางดา้นความมัน่คงทางการเมือง 
410 นา     rice farm; land 12085 78 

ชาวนาก าลงัด าขา้วอยูก่ลางนา 
   

411 เลิก       quit 7537 86 

ในอนาคตดิสกช์นิดน้ีคงจะเลิกผลิตออกมาจ าหน่าย   

412 สาว      girl 23245 58 

เธอคือนางเอกสาวซ่ึงเพิ่งกา้วเขา้มาในวงการ   

413 ใบ baj leaf 13539 75 

เดก็ๆ มกัเอาใบต าลึงมาจุ่มสีแลว้ทาบบนกระดาษ จะไดรู้ปเหมือนกบ 
414 ราช           royal 7091 87 

มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค ่าวนัที่ 3 กรกฎาคม  

415 พูดถึง             talking about 3762 93 

ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานส าหรับอนาคต   



28 
 

RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
416 เก่า     old 7527 86 

ถา้จะใหค้นเลิกใชโ้อเอสและซอฟตแ์วร์เก่าๆ กต็อ้งรอใหค้่อยท าค่อยไป 
417 แก ้      correct 9103 83 

ช่างก  าลงัแกร้ถใหเ้ธออยู่ 
    

418 จบ      end 9893 82 

ผมขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะจบบทความน้ี   

419 ประเภท            category 13993 74 

ป่าไมใ้นประเทศไทยจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทท่ีไม่ผลดัใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทท่ีผลดัใบหรือป่าแลง้ 
420 คณะ         

faculty; council; 
group 

11672 78 

นิสิตจากแต่ละคณะก าลงัเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน  

421 บริเวณ b         e   area 9866 81 

ขา้วของและช้ินส่วนของเคร่ืองบินกระจดักระจายไปทัว่บริเวณป่า  

422 ความคิด      m      idea; thought 15382 71 

ค าตอบท่ีแทจ้ริงไดเ้รียบเรียงและกลัน่กลองออกมาจากความคิด  

423 อาศยั         to live; to dwell 10901 79 

ป่าไมเ้ป็นแหล่งพกัอาศยัของสัตวป่์านานาชนิด   

424 หวั      head 11796 78 

คนงานหญิงใส่ผา้คลุมหวัและใส่หมวกทบัอีกทีหน่ึง   

425 มิ m   not; no 9613 82 

ถึงแมเ้ขาจะตอ้งท างานหนกัแต่ส่ิงเหล่าน้ีมิท  าใหย้อ่ทอ้เบ่ือหน่าย  

426 บุคคล b     o  person (formal) 22238 57 

การปิดกั้นทางหลวงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลมีโทษจ าคุก 10 ปี 
427 จงัหวดั          province 12621 76 

เจา้หนา้ที่ต  ารวจชุดหน่ึงเดินทางไปยงัภาคเหนือ และกระจายกนัอยูห่ลายจงัหวดั เช่น เชียงใหม่ ล  าปาง แพร่ 
428 หลวง       royal 5307 90 

คนขบัรถบรรทุกประลองความเร็วกนับนถนนหลวง   

429 ยอม    m permit 11093 79 

เขาตดัสินใจยอมถอยจากพรรค เพื่อไปตั้งทีมท างานการเมืองใหม่  

430 ปิด     closed 8448 84 

ขอ้มูลน้ีเป็นความลบัทางธุรกิจท่ีต่างฝ่ายต่างปิดไม่ใหฝ่้ายใดล่วงรู้  

431 อยา่     do not 14572 72 

เวลาซ้ือของอยา่เช่ือผูข้าย ร้อยทั้งร้อยเขาตอ้งบอกว่าของเขาดีอยา่งนั้นดีอยา่งน้ี 
432 เตม็ที่  em      full 3643 93 

ถึงจะแพก้ช่็าง แต่เรากไ็ดท้  าเตม็ที่แลว้    

433 ฐานะ          
position; relative 
position 

9396 82 

ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง 
   

434 ช้ิน       piece 5571 89 

แม่หัน่ขนมปังเป็นช้ินสามเหลี่ยม    
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435 พวกเขา             they 6801 87 

กลุ่มจิตรกรชาวฝร่ังเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได ้
436 อากาศ          air; weather 6569 87 

กลว้ยไมพ้นัธ์ุน้ีชินกบัอากาศของประเทศไทย   

437 คนใน   o      insider 6359 87 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะรู้เฉพาะคนในเท่านั้น    

438 สัมผสั   m      
contact; 
experience 

4121 92 

ผมกไ็ดแ้ต่อยูห่่างๆ เธอ แมว้่าอยากจะไปสัมผสัชิดใกล ้  

439 ก่อ      
cause, bring 
about; construct 

4196 92 

ฉันก่อไฟหุงขา้ว 
    

440 เหตุการณ์           event 8069 84 

ในการเขียนข่าวเราไม่ตอ้งเล่าเหตุการณ์ตามล าดบัก่อนและหลงั  

441 ราย      

record; list of 
items; case; 
instance 

10681 79 

ในปีถดัมามีข่าวการแทง้ลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซ่ึงตอ้งนัง่ท  างานอยูห่นา้จอภาพเป็นเวลานานๆ 
442 ดงันั้น         

so; therefore; in 
consequence 

12400 75 

เน่ืองจากนโยบายน้ีขดักบัความสงบของประชาชน ดงันั้นจึงมีการร่างนโยบายข้ึนมาใหม่ 
443 ต่อมา      m   later; afterwards 8399 83 

ธนาคารนครธน จ ากดัเม่ือแรกตั้งช่ือ ธนาคารหวัง่หลีจัน่ ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น ธนาคารหวัง่หลี จ ากดั เม่ือ พ.ศ. 2519 
444 แค่       only 15258 70 

มีนกัเรียนแค่คนเดียวเท่านั้นท่ีสอบขอ้เขียนผ่าน   

445 ไร้     without 5663 89 

จงัหวดัที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินท ากินมากที่สุดไดแ้ก่จงัหวดัสุมทรปราการ 
446 ยา้ย      move 5893 88 

ฉันขอยา้ยโต๊ะท างานไปติดกบัหนา้ต่าง จะไดม้องเห็นบรรยากาศขา้งนอกบา้ง 
447 บรรยากาศ b            atmosphere 3751 92 

หมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มร่ืน  

448 งาม    m beautiful 5527 89 

การสร้างพระพุทธรูปมิไดมุ่้งหมายแสดงคุณลกัษณะของพระพุทธเจา้แต่เพียงส่วนเดียวแต่ตอ้งใหง้ามตอ้งใจคนทั้งหลายดว้ย 
449 สั่ง     order 9119 82 

การอ่านหรือเขียนขอ้มูลจากเทป ไม่สามารถท่ีจะสั่งใหเ้ทปเลือกอ่านเขียนส่วนใดส่วนหน่ึงบนเทปได ้
450 ใกล ้      near 10471 79 

ความฝันที่จะเป็นวิศวกรของเขาใกลเ้ป็นความจริงแลว้   

451 พื้นท่ี             area 14095 72 

เขาสังเกตเห็นว่า พื้นท่ีของหอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยกระจกแกว้สีใสสวยงามมาก 
452 การเมือง      m     politics 16815 66 

หลายประเทศพยายามจบัตามองการเมืองของประเทศไทยอยู่  

453 น่าเช่ือ             
believable; 
reliable 

1535 97 
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ค าแกต้วัท่ีเขาพูดออกมาน่าเช่ืออยา่งนั้นหรือ   

454 ปล่อย        release 9158 81 

แม่จะปล่อยใหลู้กไปโรงเรียนเองเม่ือลูกโตพอที่จะรับผิดชอบตวัเองไดแ้ลว้ 
455 ค าถาม    m     m question 7831 84 

นกัข่าวเตรียมค าถามไวถ้ามนายกรัฐมนตรีหลายขอ้   

456 เพียงแต่   i         only 4410 91 

เขาเพียงแต่พยกัหนา้ลูกนอ้งของเขากว็ิ่งแจน้ไปปฏิบติัตามค าสั่งเขา  

457 เลี้ยง       nurture 7613 84 

มีการส่งเสริมใหช้าวสวนในภาคใตเ้ลี้ยงโคผสมผสานกบัการท าสวนมะพร้าว 
458 สัก     once; just 14149 71 

เขาปลูกตน้สักไวใ้นสวนหลงับา้น    

459 ถนน         road 8007 83 

ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายน้ีการจราจรจะติดมาก   

460 มหาวิทยาลยั m                      university 8312 83 

นกัศึกษาใหม่มีเพื่อนมาชวนไปเขา้ชุมนุมต่างๆ ในมหาวิทยาลยั  

461 ประกอบ            
combine; put 
together; build 

13432 72 

เขาประกอบธุรกิจทางดา้นส่ิงทอ    

462 ชน    o  crash 7564 84 

รถซ่ิงชนเสาไฟฟ้าจนหกัโค่นลงมา 
   

463 ความรู้      m     knowledge 10760 77 

ความรู้ท่ีเรียนมานั้นสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานได ้  

464 ฆ่า      kill 5459 88 

เจา้นายฆา่ขอ้ความมากมายบนกระดาษ    

465 เปลี่ยนแปลง              change 13587 71 

ลูกชายเจา้ของบริษทัเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว  

466 ผูค้น        o  people 4941 90 

เขาซ่องสุมผูค้น เพื่อเร่ิมการรบแบบกองโจร   

467 แยก       separate 8553 82 

เขาไดแ้ยกมนุษยอ์อกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind) 
468 มาตรา m         section 27098 42 

มาตรา 301 ของกฎหมายการคา้ฉบบัปี 2531 นั้น เป็นการแกไ้ขมาตรา 301 ในกฎหมายการคา้ฉบบัปี 2517 

469 อา     

aunt/uncle 
(younger, father 
side) 

9730 79 

ปู่ กบัยา่มีลูก 3 คนมีพ่อเป็นลูกคนโตและมีอารองกบัอาเลก็เป็นลูกคนกลางและลูกคนสุดทอ้ง 
470 เจา้      you; master 15430 67 

เจา้ลูกกระทิง เจา้มวัแต่กินนมแม่ของเจา้   

471 ซ ้ า   m repeatedly 5364 88 

เขาพูดซ ้ าอีก เพราะหล่อนมวัแต่ตกตะลึง   
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472 สะดวก           

convenient; 
comfortable 

4308 91 

ลูกคา้สะดวกท่ีจะมาพบวนัน้ี 
   

473 บริษทั b            company 12788 72 

การท างานตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด   

474 ทัว่ไป           general 8349 82 

นิพพานมีอยูจ่ริงในจิตของเรา และเป็นอุดมคติของชาวพุทธทัว่ไป  

475 เหมือนกบั m          as; like 3894 91 

สัตวก์รั็กชีวิตเหมือนกบัมนุษยรั์กตวัเองนัน่แหละ   

476 ร้าน      store; shop 13061 71 

ทั้งสองนัง่ด่ืมเหลา้และส่งเสียงหวัเราะร่วนอยูใ่นร้านไปจนกระทัง่รุ่งสาง 
477 อยา่งนอ้ย            at least 3944 91 

กุลีจีนคนหน่ึงแบกขา้วบนหลงัไดอ้ยา่งนอ้ยสามกระสอบ  

478 คลา้ย        resemble 6184 86 

เขาทั้งคู่คลา้ยกนัมากเหมือนเป็นพี่นอ้งกนั   

479 กวา้ง       wide 5975 87 

ในการมองชนบทไทยควรจะมองใหก้วา้ง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่ส าคญัของโลกที่เราหลงลืมกนัไป 
480 เฉพาะ            specifically 10883 76 

ท่ีนัง่ตรงน้ีเขาเฉพาะไวส้ าหรับพระภิกษุและคนชราเท่านั้น  

481 องค์  o  
organ; body; 
organization 

5587 87 

พ่อแกรู้จกันบัถือพระชั้นผูใ้หญ่ในวดับวรฯ หลายองค ์   

482 ช่วยเหลือ              help 9069 80 

ผมก านลัเขาดว้ยสร้อยทอง 3 เส้น เป็นค่าตอบแทนที่ช่วยเหลือมาตลอด 
483 หยดุ     stop 8816 80 

รถหยดุลงเสียงดงัครืด     

484 ที   i  
time; accasion; 
attitute 

11879 73 

คุณป้ามาทีไรกมี็ของมาฝาก 
   

485 หนงั     movie; skin 7137 84 

งานประติมากรรมประเภทน้ีจะใชห้นงัสัตวไ์ดแ้ก่หนงัววัหนงัควายมาแกะสลกัเป็นภาพฉลุเร่ืองรามเกียรต์ิใชเ้ล่นหนงัตะลุง 
486 เขต       

zone; border; 
limit 

9883 78 

แม่น ้าเจา้พระยาเป็นตวัแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี   

487 คร่ึง        half 5405 88 

คร่ึงหน่ึงของก าไรจากการขายของ เขามอบใหแ้ก่พ่อและแม่  

488 ยคุ     era 9914 77 

ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยคุตน้ของการก าเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์ 
489 กระท า         m act 19647 55 

ขา้พเจา้เขา้ไปโอบกอดเธออยา่งท่ีเคยกระท าทุกคร้ังเม่ือเราพบกนั  

490 หนกั     heavy 6652 85 

หล่อนไม่ใช่คนที่มีบุญหนกัศกัดิ์ ใหญ่มาจากไหน   
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491 แกไ้ข           

correct; cure; 
amend 

9974 77 

รัฐบาลแกไ้ขปัญหาแต่ละปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

492 บาท b    baht 17447 60 

ฉันแต่งบาทท่ี 3 ไม่ไดน้ัง่คิดอยูน่านมากแลว้   

493 สัตว ์     animal 10139 76 

สัตวส่์วนมากเม่ือมีความรู้สึกกา้วร้าวจะแสดงออกมาเลย  

494 ค าตอบ    m       an answer 5471 87 

ลูกคา้ตอ้งการค าตอบจากการสอบถามนั้นโดยทนัทีทนัใด  

495 ปลูก       plant 4910 89 

เม่ือเขาทั้งคู่ตกลงท่ีจะแต่งงานดว้ยกนัแลว้ เขากเ็ร่ิมปลูกเรือนหอทนัที 
496 พอใจ           pleased 4962 88 

หวัหนา้พอใจการท างานของสุนทรมาก    

497 ถือว่า           consider 8769 80 

ท าอยา่งน้ีถือว่าไม่ใหเ้กียรติกนั 
   

498 นอ้ง       younger sibling 12520 70 

เขาเป็นห่วงนอ้งท่ีก  าลงัจะโตเป็นสาวข้ึนทุกวนั   

499 ประชุม         um meeting 15703 63 

พวกเราร่วมกนัประชุมอีกคร้ังก่อนท่ีจะน าเอาแผนงานไปปฏิบติัจริง  

500 ทางการ            
official; authority; 
formal 

10370 75 

นายการุณท างานใหก้บัทางการ    

501 เหล่าน้ี         these 12206 71 

รถเก่าๆ เหล่าน้ียงัวิ่งไดอ้ยู่    

502 นอน      lie down; sleep 13536 68 

คุณพ่อนอนอยูใ่นหอ้งน้ี     

503 ขาว       white 9127 78 

กระดาษยีห่อ้น้ีขาวเกินไป มองแลว้สว่างจา้เกิน   

504 ส้ิน     end 3576 91 

จงใชม้นัต่อๆ ไปดว้ยความภาคภูมิใจจนส้ินอายขุยัของมนั  

505 ภาค       sector; region 12580 70 

เร่ืองน้ียงัไม่จบง่ายๆ หรอกตอ้งมีภาคต่อไปอีกแน่นอน  

506 ร้อน       hot 8770 79 

ป่าไมใ้นเขตร้อนถูกท าลายลงไปมาก 
   

507 หมู่ m   group 4428 89 

อตัราเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ของพนกังานต่อเช่ือมสายเคเบิลของบริษทัโทรศพัทนิ์วยอร์กเพิ่มสูงข้ึนมาก 

508 กนัเอง      e   

intimately; 
among 
themselves 

2069 95 

ฉันอยากใหเ้ขารู้สึกกนัเองกบัพวกเรา    

509 โครงการ    o        project 12680 69 
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ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัท่ีคอยสนบัสนุนโครงการเหล่าน้ีคือ บริษทัยกัษใ์หญ่แห่งหน่ึง 
510 ปลา      fish 9172 78 

ชาวประมงออกหาปลากนัตั้งแต่เชา้มืด และจะพากนักลบัมาในอีกวนัรุ่งข้ึน 
511 บริการ b            service 12841 69 

ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการกมี็ความชอบแตกต่างกนัไป   

512 เร่ือย        continuously 6521 84 

เขาพูดปดเร่ือยจนฉันไม่เช่ือเขาแลว้    

513 ป้องกนั           prevent; protect 7791 81 

มีหลายๆ บริษทัโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกนัการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เราก  าลงัจะบอกว่าเขาไดพู้ดเกินจริง 
514 ตลาด         market 11096 73 

เด๋ียวน้ีผูค้นนิยมเดินซ้ือของท่ีตลาดในหา้งมากกว่าตลาดสด  

515 แบ่ง b    share 8757 79 

จมูกประกอบดว้ยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซ่ึงแบ่งเป็นซ้ายและขวา 
516 กต็าม         m 

no matter; 
whatever 

6995 83 

จะอยา่งไรกต็าม ฉันยงัยนืยนัว่าจะไปเที่ยวกบัเพื่อนใหไ้ด ้  

517 บริหาร b            

administration; 
to administer; to 
manage 

10834 73 

ผูบ้ริหารการศึกษาควรใหค้วามสนใจงานดา้นวิชาการมากกวา่น้ี  

518 ควบคุม          um control 10720 74 

เขาสามารถควบคุมลูกนอ้งใหเ้ช่ือฟังเขาไดทุ้กคน   

519 แมแ้ต่ m         even 5865 86 

จนบดัน้ี ผมกย็งัลืมเธอไม่ได ้แมแ้ต่หลบักย็งัฝันเห็น  

520 อาจารย ์           teacher 8802 78 

คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหงจะรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกบรรจุเขา้รับราชการในต าแหน่งอาจารยร์ะดบั 4 
521 เร็ว rew quick 7822 81 

โปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยใหม้นุษยแ์กปั้ญหาท่ีเผชิญอยูไ่ดเ้ร็วข้ึน  

522 ลา     to say goodbye 6082 85 

ลาตวัน้ีเช่ืองมากยอมใหเ้ดก็ๆ ลูบหวัเล่น   

523 รุ่น     generation 7606 81 

กลิ่นแกม้สาวรุ่น หอมยวนใจหนุ่มยิง่นกั    

524 ขา้ง       side 12845 68 

เร่ืองน้ีเธอจะอยูข่า้งใคร บอกมาใหช้ดัเลย   

525 ผูช้าย             man 9904 75 

ถึงหนา้นาผูช้ายตอ้งไถนาผูห้ญิงถอนกลา้ด านา   

526 ร่าง      draft 10280 74 

กองก ากบัการต ารวจจราจรเสนอร่างระเบียบการจราจรฉบบัใหม่ เร่ืองการหา้มจอดรถตลอดวนัในถนนทุกสายของกรุงเทพ 
527 จ า    m remember 8406 79 

ผมเช่ือว่าเกมทายศพัทไ์ม่สามารถช่วยใหเ้ราจ าศพัทใ์หม่ๆ หรือรู้วิธีใชค้  าศพัทใ์หม่ๆ ไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย 
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528 เล่ม   m book (classifier) 5815 85 

ซีดีรอมเพียงสองแผ่นจะบรรจุรายการหนงัสือไดม้ากว่าหน่ึงลา้นเลม่  

529 พกั      to rest 8604 78 

การตายของเขาท าใหค้รอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยูพ่กัหน่ึง  

530 มองเห็น m        
see; catch sight 
of 

3936 90 

ฉันมองเห็นรอยแผลใหญ่ตรงหวัไหล่ของเขาที่มีเลือดไหลออกมาไม่หยดุ 
531 สินคา้          goods; product 12412 69 

การขายสินคา้ของบริษทัมียอดการส่งสินคา้มากกว่า 2 ลา้นช้ิน  

532 พ่อแม่       m    parents 5713 86 

พ่อแม่มีสิทธ์ิในการจดัการศึกษาของลูก 
   

533 เรียบร้อย             
be ready; be 
polite 

5593 86 

ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าช่ืนชมจริงๆ 
   

534 ตกลง      o  agree 6623 83 

รัฐบาลยอมตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ชาวบา้นที่มาร้องเรียน 
535 ไกล klaj far 6861 82 

เจา้เหมียววิ่งหนีเจา้ด่างไปไกล    

536 ท้ิง      throw (away) 7596 81 

เขาไม่มีความรับผิดชอบ ท้ิงลูกท้ิงเมีย 
   

537 เสร็จ     completed 7543 81 

คราวน้ีพวกเราตอ้งเสร็จมนัแน่ๆ เพราะมนัวางแผนมาดี  

538 ไหม m   question particle 12300 68 

งานช่างท่ีผูห้ญิงทางภาคเหนือท าส่วนใหญ่เป็นงานทอผา้และเลี้ยงไหม 
539 ข่าว       news 9517 75 

ปัจจุบนัมีข่าวอาชาญากรรมตามหนา้หนงัสือพิมพม์ากข้ึนทุกวนั  

540 ประกาศ           announce 11545 70 

รัฐบาลปิดประกาศใหป้ระชาชนไปเสียภาษี   

541 มหา m      great 5171 87 

เจดียว์ดัพระประธมเป็นมหาเจดีย ์ใหญ่กว่าพระเจดียใ์นสยามประเทศทุกๆ แห่ง 
542 ด า dam black 8480 78 

กระเป๋าสตางคสี์ด าที่วางอยูบ่นโต๊ะหายไป   

543 วง  o  circle 5559 86 

อาจารยป์รีชา อรัญจารีเป็นผูช้กัน า “ฝน ธนสุนทร“ เขา้สู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก 
544 พระเจา้            God 5137 87 

ศาสนาบางศาสนาเช่ือว่าพระเจา้คือผูบ้นัดาลทุกส่ิงทุกอยา่งใหก้บัมนุษย ์
545 ช้ี       point 5280 86 

อาจารยใ์ชไ้มบ้รรทดัช้ีตวัอกัษรบนกระดาษด า   

546 ฉบบั      b   issue 9358 75 

บา้นน้ีรับหนงัสือพิมพว์นัละ 2 ฉบบั    
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547 เกือบ        almost; close to 7139 81 

ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแกไ้ขแทรกอยูด่ว้ยเกือบทุกขั้นตอน 
548 สุด     end 7858 79 

เขาไดอ้ยูลู่่ในสุดเลยไดเ้ปรียบผูเ้ขา้แข่งขนัคนอื่น   

549 แดง      red 9379 75 

ไมฝ้างเป็นไมท่ี้ใชส้ าหรับยอ้มสีเส้ือผา้ใหเ้ป็นสีแดง   

550 อาการ          symptom 12757 66 

แพทยใ์ชย้าปฏิชีวนะบ าบดัอาการอกัเสบของแผล   

551 แหล่ง      
source; place, 
venue, spot 

7125 81 

ท่ีน่ีเป็นแหล่งอารยธรรมแรกเร่ิมของมนุษย ์และล่มสลายไปนานนมแลว้ 
552 สถานที ่               location 6907 82 

นกัประทว้งถูกน าตวัไปยงัสถานที่อีกแห่งหน่ึงอยา่งรวดเร็ว  

553 ชุมชน    um    o  community 9664 74 

ชาวไร่สับปะรดไดร้วมตวัเป็นชุมชนข้ึนมาเพื่อดูแลผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
554 สิทธิ          claim; right 15035 60 

เยาวชนและบุคคลซ่ึงพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรั้บการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐ 
555 บท b   chapter 9763 74 

ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท    

556 สนบัสนุน               support 9351 75 

ผูน้  าควรสนบัสนุนใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตดัสินปัญหา 
557 ท าไม    m m   why 14964 60 

เขาเร่ิมสืบคน้ว่าท าไมเขา และเพื่อนมนุษยร์อบๆ ตวัจึงปฏิบติัต่อกนัและกนัเยีย่งนั้น 
558 ชม    om admire 5980 84 

ประชาสัมพนัธ์ของทางโรงแรมเชิญชวนผูท้ี่สนใจไปชมนิทรรศการคอมพิวเตอร์ไทย 
559 ธรรม    m m  fairness; Dharma 7728 79 

หากมนุษยท์ุกคนมีมโนธรรม โลกของเราคงจะสงบสุขกว่าน้ี  

560 หมอ m    doctor 12699 66 

หญิงมีครรภค์วรพบหมอทนัทีท่ีรู้สึกไม่ปกติ   

561 ส่วนตวั        u   private 4822 87 

ในคอมพิวเตอร์ส่วนตวัจะมีหน่วยความจ าที่สามารถคน้หาขอ้มูลไดท้นัที 
562 พระองค ์        o  His Majesty 6772 82 

ตามความคิดของพระองคแ์ลว้ พระองคเ์ช่ือว่ากองก าลงัขององักฤษและอเมริกาจะอยูต่่อไป 
563 เหมาะสม m      m appropriate 7884 78 

แหวนวงน้ีเหมาะสมกบัเจา้สาวตระกูลใหญ่อยา่งเธอท่ีสุด  

564 แผ่น       sheet; tablet 3687 90 

ผูช้นะจะไดเ้ปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น   

565 นโยบาย     o  b    policy 11228 69 
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บริษทัวางนโยบายในการด าเนินงานประจ าปี 2537 โดยละเอียด  

566 ช่อง         channel 3803 89 

ที่ฝาผนงัมีช่องเลก็ๆ ที่แสงลอดผ่านเขา้มาได ้   

567 วิธีการ       i       method; way 11901 67 

วิธีการที่จะจดัการกบัปัญหาเราควรแกไ้ขกบัตน้ตอของปัญหา แทนที่จะแกไ้ขที่ปลายเหตุ 
568 นิยม      om popular; principle 10722 70 

ประเทศในยโุรปตะวนัออกหลายประเทศไดย้กเลิกการปกครองระบบสังคมนิยม 

569 เหมาะ m    
approporiate; 
suitable 

2994 92 

การเดินและกายบริหารเป็นน าการออกก าลงัที่เหมาะกบับุคคลทุกวยั  

570 อดีต         former 7145 80 

ผูจ้ดัท  าหนงัสือเกบ็รวบรวมผลงานของนกัเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพเ์ผยแพร่ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
571 สม   m 

suitable; 
appropriate 

5476 85 

คู่บ่าวสาวคู่น้ีสมกนัดี 
    

572 ส ารวจ   m       survey 4207 88 

พวกเราภาคภูมิใจท่ีไดม้าส ารวจเส้นทางสายน้ี   

573 ยอ่ม     m 
small; naturally; 
inevitably 

11030 69 

แม่อยากไดก้ระเป๋าใบขนาดยอ่ม เอาไวใ้ส่ยาประจ าตวัเวลาเดินทางไปไหนมาไหน 

574 ลว้น       
completely; pure, 
absolute 

4480 87 

ความขดัแยง้ในคณะรัฐบาลลว้นเป็นสาเหตุท าใหค้ะแนนนิยมรัฐบาลลดลง 
575 ทนัที        i  immediately 9889 72 

ืืเม่ือไดรั้บค าสั่ง คนงานกเ็ร่ิมท างานทนัที   

576 พี่นอ้ง            sibling 2977 92 

มีหลายคนเขา้ใจผิดคิดว่า เขากบัหล่อนเป็นพี่นอ้งกนั ซ่ึงจริงๆ แลว้เป็นเพียงคนอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัเท่านั้น 
577 สาร      substance 8599 76 

ต ารวจพบสารปลอมปนในเฮโรอนี    

578 ทั้งน้ี          
in order that; so 
that 

9945 72 

ธุรกิจปัจจุบนัไดมี้การน าไมโครคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้ป็นที่แพร่หลายอยา่งมาก ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มูลและบริหารงานใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
579 ไหล     flow 5786 84 

แม่น ้าเจา้พระยาไหลออกอ่าวไทยท่ีปากน ้าสมุทรปราการ  

580 วฒันธรรม               m culture 14081 60 

ผูค้นมากมายเดินทางท่องเท่ียวเพื่อศึกษาวฒันธรรมและวิถีการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถิ่นต่างๆ 
581 สถาบนั         b   institution 9444 73 

ขอ้มูลการศึกษาของนกัศึกษานานาชาติในสถาบนัน้ี ไม่สามารถคน้หาไดใ้นเมืองไทย 
582 ตี  i  hit 4877 86 

แมจ้ะถูกฝ่ายตรงขา้มจบัตวัได ้และน าไปขงัไวใ้หอ้ดอาหาร ทั้งเฆ่ียน ทั้งตี แต่เขากไ็ม่ยอมบอกความลบัของชาติ 
583 เทียบ        compared 3428 90 
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สวสัดิการส าหรับผูสู้งอายไุทยยงันบัว่าอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัในหลายๆ ประเทศ 
584 หาย      disappear 10232 71 

สร้อยทองของเธอหายไป ตอนเธอถอดไวใ้นหอ้งน ้า   

585 ชดั       clear 4952 86 

รูปถ่ายชดัมาก     

586 สัมพนัธ์   m      relations 13946 60 

เราควรเลือกคนที่เราจะสัมพนัธ์ดว้ย    

587 วิชา           subject 6654 81 

ท่านไม่พอใจเท่าไหร่เพราะผมท าเกรดไดไ้ม่ดีในวิชาหลกัๆ อาทิ เลข วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
588 พิธี        i  ceremony 3414 90 

คนจ านวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตงัคาเมน ต่างพากนัลม้ตายไปดว้ยอาการแปลกประหลาด 
589 รอ     wait 10678 69 

อีกไม่นานเกินรอ เราคงจะมีซอฟตแ์วร์ของไทยๆ เราเองใชใ้หม่ๆ  

590 ปฏิเสธ             decline 4109 88 

รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงท่ีคณะผูเ้จรจาท าเอาไว ้  

591 ปรับ      

a fine 
(monetary); to 
improve 

9150 74 

ชาวไร่ชาวนาปรับหนา้ดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชคร้ังใหม่  

592 เลื่อน        slide; postpone 3245 91 

ผลการเรียนของเขายงัจดัอยูใ่นเกณฑ ์เราจึงใหเ้ขาเลื่อนชั้นได ้  

593 เร่ิมตน้     m     start; begin 4032 88 

วยัเดก็เป็นวยัเร่ิมตน้ เป็นวยัเตรียมตวัเพื่อสร้างความเจริญมัน่คงในชีวิต 
594 แนว      line; trend 11156 67 

รอบๆ บริเวณบา้นของเขาจะมีพวกไมเ้ลื้อยข้ึนเป็นแถวเป็นแนวเหมือนขอบร้ัว 
595 อาชีพ            

career; 
occupation 

7030 79 

คนไทยในอดีตมีอาชีพท าสวนเป็นอาชีพหลกั   

596 สมาชิก    m         member 10710 69 

เม่ือเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เรากรั็กช่ือเสียงของครอบครัวไปดว้ย 
597 ลึก      deep 5459 84 

คูเวตมีชยัภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน ้าลึกอยูต่รงปากทางออก  

598 จิตใจ           mind; mental 6589 81 

จิตใจของหญิงสาวคนน้ีช่างงดงามจริงๆ    

599 จนกระทัง่   o            until 3822 89 

ภาษาน้ีไดรั้บการพฒันาเร่ือยมาจนกระทัง่ไดมี้การพฒันาใหส้ามารถใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดใ้นปี 1975 
600 ตั้งใจ          intend 5259 85 

ผมตั้งใจเรียนเพื่อใหไ้ดเ้ป็นหมออยา่งท่ีพ่อแม่หวงัไว ้   

601 แนะน า        m recommend 4649 86 

เขามาเป็นคู่รักกนัไดก้เ็พราะเพื่อนแนะน าใหรู้้จกักนั   
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602 เรียนรู้  i        study 5381 84 

ผูซ้ื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกบัผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีก  าลงัจะซ้ือ   

603 หมายถึง m          means 8643 74 

หุบผากษตัริยเ์รียกตามค าจ ากดัความของอียปิตห์มายถึงสถานที่สถิตอนัเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์ทุกพระองค์ 

604 ต่างประเทศ                 foreign 8784 74 

ทุกปีเขาจะพาภรรยาและลูกๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ   

605 รายการ           list 7468 78 

ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนงัสือไดม้ากกว่าหน่ึงลา้นเล่ม 

606 ด าเนินการ   m           
manage; carry 
out; conduct 

13207 60 

รัฐบาลด าเนินการตามนโยบายที่วางไว ้
   

607 กลา้      brave 6026 82 

ก านนัก าลงัน าทีมลูกบา้นพร้อมกลา้ไมใ้นมือคนละตน้และจอบเสียบจะไปปลูกป่า 
608 เกี่ยวขอ้ง              to relate; concern 9030 73 

ปัจจุบนัอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัชุมสายโทรศพัทจ์นเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกนัเป็นส่วนใหญ่ 
609 ปาก      mouth 10555 68 

ชาวประมงน าแหไปลงเรือหลายปาก    

610 ชัว่โมง        mo   hour 5446 84 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปขอนแก่นโดยรถโดยสารประจ าทาง ใชเ้วลาประมาณ 7 ชัว่โมง 
611 คอย       wait 6546 80 

ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์จะไม่มีความรู้สึกว่าตอ้งคอยนานทั้งน้ีเพราะว่าคอมพิวเตอร์ท างานไดเ้ร็วมาก 
612 ไดแ้ก่          namely; that is… 9629 71 

กลวิธีหน่ึงในการโกงคะแนนเสียง ไดแ้ก่ การลอบใส่บตัรเลือกตั้งในหีบลงบตัรตั้งแต่ก่อนมีการลงคะแนน 
613 ลา้ง      wash 3848 88 

ง 2 คน ช่วยกนัลา้งจานกองโตอยูห่ลงับา้นโน่น   

614 ท าลาย    m      destroy 4721 86 

เราไม่ควรท าลายของสาธารณะ 
   

615 เน้ือ       meat; content 6388 81 

อาหารยอดนิยมของร้านน้ีคือ เน้ือผดักะเพรา ไข่ยดัไส้ ย  าวุน้เส้น และไก่ห่อใบเตย 
616 หวัใจ           heart 8863 73 

คนอเมริกนัจ านวนมากเสียชีวิตลงดว้ยโรคมะเร็งและโรคหวัใจ  

617 กระทบ           impact 4291 87 

เสียงคนฝึกฟันดาบกระทบกนัดงัสนัน่    

618 ครบ       fully 5209 84 

ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ตอ้งการ   

619 ผา้      fabric 7203 78 

คนนิยมไปซ้ือผา้ท่ีพาหุรัดเพราะราคาถูก    

620 ขณะ         while 4927 85 
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ครูสั่งนกัเรียนว่าขณะกินหา้มเล่น    

621 หวัหนา้          chief; boss 4469 86 

ใครคนหน่ึงเสนอข้ึนว่าน่าจะวานหวัหนา้เป็นตวัแทนไปเป็นเหมาะท่ีสุด 

622 กดี็       i  
be quite good;  
not bad 

3820 88 

เจา้สวรรคก์ดี็ เทพยดาผูค้รองโลกกดี็ หรือเทพยดาผูค้รองนรกกดี็ในมือถืออาวุธทั้งส้ิน 
623 กลวั   u   afraid 8613 74 

เขาถอยกรูดกลวัว่าเจา้สุนขัตวันั้นจะเป็นสุนขับา้และจะตรงเขา้มาท าร้ายเขา 
624 เตรียม   i  m prepare 6662 80 

เม่ือเตรียมวตัถุดิบเรียบร้อยแลว้กน็ าเขา้เคร่ืองตดัใหไ้ดข้นาดพอเหมาะ 
625 แตกต่าง            differ 12048 63 

โครงสร้างโปรแกรมระบบผูเ้ช่ียวชาญนั้นมีความแตกต่างจากโปรแกรมทัว่ไปอยูม่ากพอควร 
626 หมู่บา้น m   b    village 6966 79 

ทุกหมู่บา้นในชนบทมกัมีวดั หรือสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนยร์วมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้น 
627 อนาคต             future 5026 85 

ประชากรสูงอายขุองประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 

628 ยดึ      
hold; seize; 
confiscate 

4118 87 

มีตะปูยดึแผ่นไมไ้ว ้2 ตวั     

629 นัน่     that 14434 56 

เดก็นัน่แต่งตวัไม่เรียบร้อย เรียกมาพบครูเด๋ียวน้ี   

630 ถูกตอ้ง            correct 6737 79 

เม่ือเรามีความคิดอนัหน่ึง เราจะยงัไม่รู้ว่าความคิดของเราถูกตอ้งหรือไม่ 

631 ไร่     

farm; unit of 
measurement for 
land 

3117 90 

เขามีบา้นขนาดอลงัการอยูบ่นเน้ือท่ีหลายไร่   

632 ล่าง      
lower; below; 
under 

3727 88 

กลีบเคร่ืองบินมีส่วนประกอบส าคญั คือ ล  าตวั ปีก หาง และฐานล่าง 
633 สังเกต          to notice 6524 80 

ผลจากการสังเกต เขาจะน ามาสร้างสมมติฐานข้ึน   

634 เอก      one 2496 92 

พวกเราเดินทางไปพิพิธภณัฑ์ เพื่อไปชมผลงานศิลปะ และภาพวาดลือช่ือของจิตรกรเอกของโลก 
635 หนี     escape 6698 79 

แรงงานของพม่าจ านวนไม่นอ้ยหนีออกมาท างานต่างดา้ว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในยา่งกุง้ 
636 ศิลปะ            art 5375 83 

พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหน่ึงที่เรียกว่าประติมากรรม  

637 สวย      beautiful 9716 70 

ดว้ยผลบุญแห่งการปฏิบติัดี เธอจึงมีความสุขสดช่ืน แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ 
638 ท าหนา้ที่    m          do duty 5790 82 

มยรุาท าหนา้ที่เป็นพิธีกรของรายการสบายตามสไตลม์ยรุา  
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639 บ่อย b     frequent 5895 81 

ปัญหาเช่นน้ีมกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในส านกังานของเรา   

640 บุญ bun merit 4807 85 

คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว ้เกิดมาชาติน้ีเขาเลยสบาย  

641 แสง       light 4457 86 

ดวงอาทิตยส์าดแสงแรงกลา้มากข้ึนทุกที   

642 ประสบ          
experience; 
encounter; meet 

6430 80 

บริษทัไดป้ระสบกบัการขาดทุนมาตลอด    

643 ไฟ faj fire 6825 78 

การปิดหรือเปิดเคร่ืองแต่ละคร้ังมกัจะท าใหเ้กิดไฟกระชาก  

644 บรรดา b       those; all 4387 86 

วดัโพธ์ิมีเจดียม์ากท่ีสุดในบรรดาวดัทั้งหลาย   

645 ตวัอยา่ง  u        
sample; example; 
instance 

11991 61 

เดก็เหล่าน้ีเป็นเดก็ดีเพราะมีตวัอยา่งท่ีดี 
   

646 ฟ้า     sky; heaven; blue 6208 80 

ลกัษณะของผีเส้ือสีน ้าเงินโดยทัว่ไปจะมีปีกสีน ้าเงินหรือฟ้า  

647 อธิบาย         b    explain 7925 74 

พี่อธิบายการเดินทางไปขอวีซ่าใหก้บันอ้ง   

648 ขั้น      step 7114 77 

เขามาถึงขั้นน้ีไดก้เ็พราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี   

649 เห็นดว้ย          agree 3074 90 

ในท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาน้ี   

650 กิจกรรม           m activity 7061 77 

ปัจจุบนันกัศึกษาต่ืนตวักนัมากในเร่ืองกิจกรรมการเมือง  

651 เส้น     line 7937 74 

ในปัจจุบนัไดมี้ผูป้ระดิษฐ์ปากกาแสงใชส้ าหรับเขียนเส้นบนจอโทรทศัน์เป็นภาพต่างๆ 
652 ธุรกิจ             business 8193 73 

พอเขาหนัมาท าธุรกิจเส้ือผา้ส่งออก กร็ ่ารวยกวา่เดิมอีกมาก  

653 กระทรวง       u    ministry 13603 55 

ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมไดง้บประมาณรายจ่ายนอ้ยที่สุด 

654 สรุป        
conclusion; to 
summarize 

6260 79 

นกัวิจยัสรุปวา่ การขาดอาหารก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด 
655 สภา         council; assembly 11929 61 

ผูแ้ทนราษฎรคนใดจะเขา้รับหนา้ที่ในฝ่ายบริหาร ตอ้งลาออกจากสมาชิกภาพในสภาเสียก่อน โดยไม่ตอ้งมีการเลือกตั้งซ่อม 

656 เจริญ          

to grow; prosper; 
progress; 
prosperity 

6625 78 

เขานิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนตใ์นงานข้ึนบา้นใหม่  

657 ประการ           type; kind; sort 10561 65 
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ผูต้อ้งหายอมใหเ้จา้หนา้ที่สอบปากค าทุกประการ   

658 ละคร           drama 5130 83 

ละครเร่ืองน้ีไม่เป็นท่ีนิยมของประชาชน 
   

659 ช่าง       technician 6281 79 

ผลออกมาจะเป็นอยา่งไรกช่็างเถิด    

660 สืบ       investigate; track 2884 90 

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจยงัสืบเง่ือนง าของคดีน้ีต่อไป   

661 กรุง   u  capital city; city 5015 83 

คนชนบทอพยพเขา้กรุง เพื่อหางานท า 
   

662 ท าการ    m      
work; operate; 
do 

7704 74 

กลุ่มคนร้ายมุ่งประสงค์ท  าการก่อกวนและขยายกระแสความไม่สงบเรียบร้อยใหเ้กิดข้ึน 
663 โรค      disease 12747 57 

คนไขน้ัง่รอหมอวินิจฉัยโรค    

664 สวน       garden 6003 80 

สมยัก่อน ถนนจากธนบุรีไปยงันครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปดว้ยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา 
665 หวงั     hope 5671 81 

ผมหวงัว่าโอกาสหนา้คงจะไดน้ าขอ้มูลในการวจิยัมาน าเสนออีก  

666 ห่าง      far 4692 84 

คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ถา้เป็นคนดีตอ้งห่างคนชัว่เขา้ไว ้  

667 เยน็ jen cold 7924 73 

ทนัทีท่ีเมลด็กาแฟคัว่เสร็จและเยน็ลงกจ็ะถูกส่งไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอจ าหน่าย 
668 จ่าย       pay 7879 73 

หวัหนา้จ่ายงานใหลู้กนอ้งท าเท่าๆ กนั    

669 แต่งงาน           married 5198 82 

ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เม่ือหญิงแต่งงานแลว้จะไปอาศยัอยูก่บัสามีที่บา้นพ่อแม่ของสามี รวมกบับรรดาญาติพี่นอ้งของสามี 
670 สงคราม          m war 3938 87 

ช่วงสงครามโลก เขาเคยเขา้ไปหลบระเบิดในหลุม   

671 ยนื      stand 11062 63 

ประธานาธิบดีถูกลอบยงิขณะยนืปราศรัยกบัเหล่าทหาร  

672 ลอง      to try 6378 78 

ถา้เราอยากจะลองดิสกย์ีห่อ้ใหม่ ควรจะเลือกยีห่อ้ที่มีช่ือเป็นที่รู้จกัพอสมควร 
673 พรรค      

party; group of 
people 

11929 60 

พวกพรรคฝ่ายคา้นตั้งกระทูถ้ามรัฐบาลเกี่ยวกบัเร่ืองราคาสินคา้อุปโภคบริโภค 
674 เจอ      meet 9695 67 

นกัเรียนตอ้งเจอกบักฎขอ้บงัคบัเขม้งวดมากมายภายในโรงเรียน  

675 นกัศึกษา              student 4575 84 

นกัศึกษารวมตวักนัที่อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเพื่อประทว้งระบบของรัฐบาล 
676 ผูน้  า        m leader 7451 75 
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ประชาชนต่างตอ้งการผูน้  าประเทศที่เขม้แขง็   

677 เขา้สู่          enter 4629 84 

สินคา้ส่งออกประเภทอุตสาหกรรมก าลงัเขา้สู่ระดบัมาตรฐานสากล  

678 

คณะกรรมการ 
          m m       

council; group; 
faculty 

15332 48 

คณะกรรมการมีความเห็นพอ้งกนัว่า ใหล้งโทษนกักีฬาเขต 10  

679 ทุน   u  fund 5374 82 

เจา้ของร้านข้ึนราคาสินคา้เพราะตน้ทุนมาสูงกว่าท่ีเคยเป็น  

680 ขณะที่              
the moment 
when 

7451 74 

เงินออมของประชาชนลดลง ขณะท่ีเงินกูใ้นการลงทุนเพิ่มสูงข้ึน  

681 ความสามารถ      m     m    ability 6814 77 

หวัหนา้ใหญ่มีความสามารถทุกอยา่งเก่งกาจกว่าหวัหนา้ทุกคน  

682 ร่างกาย           body 8722 70 

สัตวเ์ลือดอุ่นมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนเป็นร้อน หรือหนาวเยน็ 
683 รุนแรง  u       severe; violent 4406 85 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรุ้นแรงเท่าท่ีผมคาดไว ้   

684 ขยาย          expand 6167 79 

บริษทัแมค็โครมีแผนที่จะขยายสาขาเขา้ไปในฟิลิปปินส์และอินเดีย  

685 แสน       
extremely; 
100.000 

6518 77 

เขายอมควกักระเป๋าเป็นเงิน 40,000 บาทเพื่อซ้ือเคร่ืองเอก็ซ์ทีท่ีแสนเช่ืองชา้ 
686 นก     bird 5810 80 

มีนกจ านวนมากเกาะอยูบ่นกิ่งไม ้    

687 ใกลชิ้ด            close; near 3214 89 

โต๊ะท างานของพนกังานอยูใ่กลชิ้ดกนัมาก   

688 คุณภาพ   u           quality 7184 75 

บริษทัรถยนตต่์างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพและการบริการใหดี้ข้ึน  

689 ยอด       peak; excellent 5691 80 

เดก็นกัเรียนเชิญธงไตรรงคข้ึ์นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติทุกๆ เชา้  

690 โบราณ bo       ancient 4451 84 

การคลอดแบบโบราณนั้นท ากนัท่ีบา้น 
   

691 เสดจ็        walk (royal) 4005 86 

คุณทวดอาศยัอยูใ่นวงัเสดจ็พระองคช์ายใหญ่มาตั้งแต่เกิด  

692 มัน่คง m     o  stable; firm 5487 81 

หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามด้ินรนต่อสู้เพื่อใหฐ้านะของตนมัน่คง 
693 ลา้น      million 11876 58 

ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนงัสือไดม้ากกว่าหน่ึงลา้นเล่ม 

694 ด าเนิน   m      
conduct, 
implement; walk, 

6438 77 
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move 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนินเยีย่มเยยีนราษฎร  

695 หลกัฐาน           evidence 5934 79 

บา้นเชียงเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่ส าคญัของไทย  

696 เปล่า       empty 10732 62 

นกัเรียนพูดกบัครูว่า ผมเปล่าลอกขอ้สอบนะครับ   

697 สาเหตุ          cause 5815 79 

สาเหตุของผมร่วงจนกลายเป็นคนผมบางนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
698 พยาบาล         b    nurse 4100 85 

นพจา้งญาติผูห้ญิงอีกคนหน่ึงเพื่อใหพ้ยาบาลลูกเวลากลางคืน  

699 วิจยั          research 11281 60 

มหาวิทยาลยัไคโรเป็นมหาวิทยาลยัที่นกัศึกษาไทยเดินทางไปท าวิจยัในระดบัปริญญาเอกกนัมาก 
700 เป็นตน้  e      etc.; for example 10037 64 

มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอยา่ง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นตน้  

701 แปลก        strange 6025 79 

ผูช้ายคนน้ีแปลกจงั ชอบมาวนเวียนอยูห่นา้บา้นฉนัทุกวนัเลย  

702 ชวน    u    ask; invite 6015 79 

คุณหมอทั้งสองชวนกนัเดินข้ึนเนินทราย    

703 สัญญา         
contract; to 
promise 

9373 67 

เร่ืองท่ีเขาเคยใหส้ัญญาว่า จะช่วยเหลือเร่ืองเรียนลูก กเ็ป็นเพียงลมปากเท่านั้น 

704 ราชการ                public service 12281 56 

พระองคไ์ดพ้ระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิติัราชการต่อไปในอนาคต 
705 พื้น        ground; surface 5826 79 

พอเขาไดย้นิเสียงปืนกพ็ุ่งตวัลงนอนราบกบัพื้นทนัที   

706 พืช        plant 4697 83 

เขาวางแผนท าเกษตรหลายๆ อยา่งในพื้นท่ีเดียวกนั เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขดุบ่อเลี้ยงปลา ท าแปลงหญา้ ฯลฯ 

707 กรอบ        
framework; crisp; 
very 

4042 86 

กรอบประเพณีเป็นส่ิงผูกมดัใหค้นปฏิบติัตามค่านิยมท่ีสืบทอดกนัมา  

708 จริงจงั   i       serious 2670 90 

ตลาดแรงงานทางดา้นซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยยงัไม่ไดถู้กใชง้านอยา่งจริงจงั 
709 ดงัน้ี         as follows 8751 68 

กิจวตัรประจ าวนัของเขามีดงัน้ี ต่ืนนอนตอน 3 โมงแลว้ไปกอ็อกก าลงักายแลว้ค่อยออกไปท างาน 
710 ดนตรี  o    i  music 4440 84 

เม่ือจบการแสดงทุกคนต่างปรบมือเพราะดนตรีเพราะมาก  

711 ค่อย        gradually 7549 73 

การหาผูช้  านาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ กห็าไม่ค่อยจะไดเ้สียแลว้ 
712 ตรวจ        

to check; 
examination 

9736 65 

ผูอ้  านวยการตรวจบญัชีบริษทัเดือนละ 1 คร้ัง   
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713 ทั้งหลาย           various; many 5804 79 

ของกินทั้งหลายท่ีอยูบ่นโต๊ะน้ีน่ากินทั้งนั้น   

714 คา้      trade 7549 72 

เม่ือฝร่ังชาติอื่นเห็นพ่อคา้ชาวองักฤษร ่ารวยเพราะการคา้ฝ่ินกห็นัมาคา้ดว้ย 
715 แกว้       glass 7565 72 

จานใบน้ีท าดว้ยแกว้ไม่ใช่พลาสติก    

716 แปล      
interpret; 
translate 

5076 81 

ปัจจุบนัมีการวิจยัและพฒันาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างๆ ได ้
717 ชา้       slow 5636 79 

เธอขบัรถชา้ลงเพราะถนนลื่นมาก    

718 ท าร้าย    m      do harm; hurt 2642 90 

ผูร้้ายท าร้ายร่างกายตวัประกนั 
   

719 รายงาน           report 9304 66 

นกักีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหนา้ผูดู้จะเล่นไดดี้กว่าเล่นคนเดียว 

720 ประสบการณ์               experience 5224 81 

คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางดา้นการสอนมา 20 ปี  

721 พน้      
safe from; be 
beyond; pass by 

5215 81 

พอพน้ทางลาดประมาณ 1-2 ชัว่โมงกเ็ขา้สู่ท่ีลุ่มซ่ึงเป็นนาแทบทั้งส้ิน 
722 ขา      leg 6345 77 

เด๋ียวรอใหข้ามาครบก่อนแลว้ค่อยเร่ิมเล่นกนั   

723 จากนั้น           from that 4095 85 

เขาชวนเธอไปทานขา้ว จากนั้นกพ็ากนัไปดูหนงั   

724 รูปแบบ      b     style 8307 69 

วิธีการเกบ็ขอ้มูลลงบนแผ่นดิสกน์ั้น จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบและระบบการจดัเกบ็ท่ีเป็นระเบียบ 
725 คุย   u  talk; chat 8841 67 

เขาคุยว่าเขาเป็นนกัเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในหอ้ง   

726 แผ่นดิน        i  land 4553 83 

คุณยายอยูม่าหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน  

727 วิ่ง     run 8421 69 

ทหารกองรักษาการณ์วิ่งมาบอกว่า ญ่ีปุ่ นมายดึกองรักษาการณ์  

728 ร้อง       cry 8192 69 

แม่ปลอบลูกใหห้ยุดร้อง     

729 คดี      i  case 7494 72 

สถิติผูก้ระท าผิดในอดีตที่ผ่านมาในปี 2537 จ านวน 82,678 คดี และคงจะสูงข้ึนในปีต่อๆ ไป 
730 อตัรา         rate 9692 64 

จงัหวดัชยัภูมิมีอตัรานายต ารวจเพียงผูบ้งัคบักอง 1 นาย กบัผูบ้งัคบัหมวดอีก 2 นาย 
731 ต ารา   m     

manual; 
textbook; recipe 

2058 92 
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ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ตอ้งหอบต าราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวนั 

732 หมาย m    
meaning; 
objective 

2699 90 

ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อใหเ้ขามาเป็นพยานในการพิพากษาตดัสินคดีน้ี 
733 เชิญ        invite 3938 85 

คณะกรรมการเชิญผูจ้ดัการไปประชุม    

734 ตอนน้ี          now 9367 65 

ตอนน้ีลูกคนโตอาย ุ2 ขวบแลว้    

735 เหลก็     steel, iron 2221 92 

ขนัใบน้ีเป็นขนัเคลือบลายท าดว้ยเหลก็ 
   

736 ชา้ง        elephant 2778 90 

หูของชา้งเป็นหูที่ใชป้ระโยชน์ไดดี้ที่สุด    

737 ถงั      tank 2249 92 

ถา้บงัเอิญคุณเผลอปล่อยใหน้ ้าไหลจนเกินคร่ึงถงั ส่ิงท่ีตอ้งกระท าคือการเทน ้าส่วนท่ีเกินออกจนไดร้ะดบั 
738 เช่นน้ี           like this 7222 73 

คนเช่นน้ีต่อไปจะเจริญ 
    

739 พลงั         energy; power 5873 78 

รัฐบาลตอ้งสร้างพลงัชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เพื่อใหเ้ขาไดส้ร้างการศึกษาของเขาเอง 
740 หนั     to turn; to face 11500 56 

เขาไม่อยากจะเผชิญหนา้ผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหนัไปเสียทางอื่น  

741 อนัตราย             danger 5432 79 

ฟ้าผ่านั้นมีอนัตรายมากอาจท าใหม้นุษยถ์ึงแก่ความตายบา้นเรือนพงัและลุกไหมเ้ป็นไฟได ้
742 บงัคบั b        force; command 9649 63 

เขาเป็นคนชอบบงัคบัขู่เขญ็คนอื่น แมว้่าคนอื่นจะไม่เห็นดว้ย  

743 เนน้     emphasize; stress 8937 66 

มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลท่ีก  าลงัท าอยูเ่วลาน้ีไดเ้นน้แกปั้ญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาสถาบนัการเงินการขาดสภาพคล่อง 

744 อุตสาหกรรม               m industry 7639 71 

ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถน ามาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกบัยา 

745 นอกจากน้ี                 in addition to this 7417 72 

เมืองท่ีเราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากน้ีเมืองน้ียงัส่งเสริมทางดา้นอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกดว้ย 
746 วนัน้ี         today 9692 63 

จงระลึกว่าวนัน้ีเป็นวนัแห่งการเสียสละของบรรพบุรุษของเรา  

747 กี ่     how many 5673 78 

ขอ้มูลน้ีเป็นตวัเลขท่ีจะก าหนดว่าบิตขอ้มูลมีกี่บิต   

748 ดิฉัน           I (female) 8807 66 

ดิฉันขอกล่าวขอบคุณท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน   

749 กอง      troop; force 5576 78 

เดก็ๆ กองของเล่นไวบ้นโต๊ะ    
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750 เที่ยว        tour; og on a trip 5586 78 

รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดึงดูดใหน้กัท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย  

751 ถ่าย       

to photograph; 
discharge; to 
transfer 

3114 88 

คนงานถ่ายกระสอบขา้วลงในเรือสินคา้ 
   

752 เรือน       house 3423 87 

แหล่งข่าวระบุว่า เขามีนาฬิกาโบราณฝังเพชรกว่า 10 เรือน  

753 ที่ดิน       i  land 7702 70 

ท่ีดินแปลงน้ีเป็นของสมชาย 
   

754 ส่งเสริม         m 
promote; 
encourage 

7229 72 

กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมใหเ้ยาวชนหนัมาศึกษาทดลองดา้นวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
755 ปลอดภยั             safe 4742 81 

เดก็ๆ จะปลอดภยัจากอุบติัเหตุหากไดรั้บความเอาใจใส่จากผูป้กครอง และผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
756 บนัทึก ban       to record; record 5564 78 

มีบนัทึกถึงหวัหนา้จากลูกคา้รายส าคญั    

757 เจา้หนา้ที ่               
staff; office 
worker 

9021 65 

กรมศิลปากรส่งเจา้หนา้ที่มาตรวจสอบโบราณวตัถุที่ขดุพบ  

758 สบาย    b    comfortable 6378 75 

วิดีโอดิสกส์ามารถเกบ็สารานุกรมไดอ้ยา่งสบาย   

759 ขดั      
polish; scrub; 
hinder; oppose 

3328 87 

การกระท าของเธอขดัต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองน้ี  

760 มิตร m   friend; ally 1860 93 

บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโนม้ที่จะผูกมิตรกนั  

761 ในขณะที่                  while 6219 75 

สัญญาณภยัทางอากาศดงัข้ึนในขณะท่ีเราก  าลงัรับประทานอาหาร  

762 สมบติั   m b   

treasure; 
property; wealth; 
asset 

1998 92 

เปียโนหลงัดงักล่าวไดต้กมาเป็นสมบติัของกรมศิลปากร  

763 หนุ่ม   m young man; lad 7421 71 

นกัสะสมผูน้ี้เร่ิมตน้เกบ็รวบรวมของเก่าแก่ต่างๆ มาตั้งแต่ยงัเป็นหนุ่ม 
764 พร้อมกบั       m     together with 5386 79 

เขาใหส้ัญญาว่าเขาจะกลบัมาอีกคร้ังพร้อมกบัความส าเร็จในการเรียน 

765 ปริมาณ        m    
amount; 
quantity; supply 

5484 78 

ปริมาณการส่งสินคา้ออกขายโดยรวมของประเทศเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 
766 หรอก       

surely not; of 
course not 

12980 48 

พวกเขาไม่เขา้ใจวา่สาขาปัญญาประดิษฐ์น้ีคืออะไรหรอก  

767 รายได ้          revenue; income 8141 68 

ภรรยาและลูกๆ ช่วยกนัหารายไดโ้ดยตั้งร้านขายส้มโออยูริ่มทาง  
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768 เสา     pole; pillar 1901 92 

บา้นของเขาแทรกอยูใ่นแมกไมสี้เขียว เป็นบา้นใตถุ้นสูง มีเสาไมแ้ดงท่อนกลมเรียงราย 

769 ว่าง      
free; available; 
empty 

3677 85 

ถา้หลงัตึกมีที่ว่าง กท็  าท่ีจอดรถเพิ่มข้ึนได ้   

770 ศาล      court 8352 66 

ผมท าทุกอยา่งถูกตอ้ง ถา้เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งกไ็ปพูดกนัในศาล  

771 กระบวนการ      bu         process 8053 68 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมขอ้มูล และการทดสอบ 
772 ฝร่ัง        

western person; 
guava 

4251 83 

ผลไมท่ี้สายทิพยช์อบท่ีสุดคือฝร่ัง 
   

773 แถว        row; area 4694 81 

กองก าลงัทหารเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย   

774 โทษ       blame; punish 6782 73 

ความกลวัมีทั้งคุณและโทษ กส็มควรศึกษาว่าดา้นใดดีดา้นใดเลวเพือ่ใชค้วามกลวัใหเ้ป็นประโยชน์ 
775 คลื่น         wave; frequency 2592 90 

ทะเลแถบน้ีคลื่นแรงมากคงลงเล่นไม่ไดแ้น่   

776 เพิ่ง        just 7586 69 

ผมเพิ่งไดรั้บจดหมายตอบรับเม่ือเชา้น้ีเอง   

777 หนู     
rat; mouse; (a 
pronoun) 

11128 55 

หนูเป็นสัตวท์ี่เกือบไม่มีประโยชน์ต่อมนุษยเ์ลย   

778 สูงสุด          maximum 4852 80 

ประธานาธิบดีเป็นบุคคลส าคญัและมีอ  านาจในการบริหารประเทศสูงสุด 
779 ไดย้นิ      i  hear 8371 66 

ฉันไดย้นิเสียงฟ้าร้อง 
    

780 อ่อน       soft 5629 77 

มะเขือน้ีถา้ผลอ่อนจะไม่ขม    

781 ความหมาย      m m    meaning 9841 60 

การแปลเอกสารตอ้งรักษาความหมายเดิมเอาไวใ้หม้ากที่สุด  

782 รายละเอียด                detail 5270 78 

เราควรติดป้ายประกาศรายละเอียดต่างๆ ของการสมคัรงานใหค้นที่สนใจไดรั้บทราบ 
783 พนั      thousand; to tie 6030 75 

เจา้หนา้ที่ต  ารวจเกือบพนันายสลายมอ็บพนกังานบริษทั  

784 แก     he, him; she, her 12805 47 

แกไม่ตอ้งแกต้วัถึงอยา่งไรแกกย็งัผิดอยูดี่   

785 ประเดน็       e  issue; case 6540 73 

อาจารยส์รุปประเดน็ส าคญัๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนใหน้กัเรียนกอ่นสอบ 
786 จิต      mind; mental 9221 62 
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ระบบของสังคมและวฒันธรรมแต่ละสังคมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางจิต 
787 คราว        time; occasion 5914 76 

ที่โกดงัหลงัวดัมีแมวคราวตวัใหญ่อาศยัอยู ่   

788 แทบ        almost 6922 71 

ผมมีเร่ืองชกต่อยกบัเพื่อนๆ แทบทุกวนั    

789 ผิว      skin 6078 75 

ขาเป็นนายทหารผิวขาว ร่างกายสะโอดสะอง   

790 วงศ ์  o  
family; lineage; 
dynasty 

3410 86 

พืชในวงศป์าลม์มกัเป็นพืชใบใหญ่    

791 ละเอียด           detailed 3210 87 

บทวิเคราะห์การเมืองในหนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีวิเคราะห์ไดล้ะเอียดมาก  

792 เชิง        posture; base 9104 62 

คนร้ายขบัรถไปท้ิงไวท่ี้เชิงเขา    

793 ลม lom wind 5142 79 

หมอดูบอกว่าฉันเป็นคนธาตุลมไม่ถูกกบัธาตุไฟ   

794 ฉาก        scene; square 2905 88 

ทีมงานช่วยกนัจดัฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนน้ี  

795 เกาะ      
island; grab; 
attach 

5210 78 

ภาพธรรมชาตินั้นประกอบดว้ยตน้ไมท่ี้ตน้ไมมี้นกเกาะอยูต่วัหน่ึง  

796 มิได ้ m       cannot 8999 62 

ทางการมิไดก้  าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรไว ้   

797 ฝีมือ     m   skill; handicraft 3457 85 

ฟังนกัร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชยั ไกรยรูเสน ครวญเพลงกนัมานานพอสมควรแลว้ ไดเ้วลาที่จะขอชิมฝีมือท าอาหารของเขาบา้ง 
798 กา้ว      

to move forward; 
step 

4952 79 

แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได ้2-3 กา้วกล็ม้หมอบลงอีก  

799 ศาสนา             religion 7398 69 

ในสังคมจะตอ้งมีเร่ืองของศาสนาเขา้มาเกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นบรรทดัฐานใหส้ังคมอยูร่่วมกนัได้ 
800 งดงาม        m beautiful 2113 91 

มะละกอแกะสลกัจานน้ีงดงามมาก    

801 เช่า       lease; rent 3126 87 

เขาเช่าตึกแถวสีลมเพื่อเปิดบริษทั 
   

802 ความส าคญั      m   m      importance 8246 65 

จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นตอ้งมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความส าคญัในดา้นการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ 
803 กระจาย            spread 4735 80 

พอส้ินเสียงระเบิดฝูงคนกก็ระจายออกไปทัว่จนทุกทิศทุกทาง  

804 ภาวะ          
condition; 
existence 

6205 74 

หลงัจากไดฟั้งค าอธิบายหรือค าแกต้วัแลว้ สถานการณ์กเ็ขา้สู่ภาวะปกติ 
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805 เดด็ขาด           

decisively; 
absolutely 

2350 90 

ทหารตอ้งเดด็ขาด 
    

806 ปกครอง            rule; govern 8982 62 

กษตัริยป์กครองประชาชนโดยใชร้ะบอบประชาธิปไตย   

807 ชัว่        evil 3784 84 

หากท าดีกไ็ปเกิดท่ีดี ท าชัว่กไ็ปเกิดท่ีชัว่   

808 ขา้พเจา้               
me (by people of 
high position) 

7286 69 

ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหท่้านเป็นผูด้  าเนินงานส าคญัคร้ังน้ี  

809 แนวทาง            way; path; course 5687 76 

การเลือกตั้งคร้ังน้ีควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย  

810 องคก์ร  o       organization 6350 73 

เขาเป็นผูว้างแผนพฒันาองคก์รแห่งน้ีข้ึนมาดว้ยตนเอง   

811 ฝัน     dream 5102 78 

แมใ้นฝัน ความตึงเครียดกย็งัเขา้ไปรบกวนท าใหฝั้นร้ายตอ้งต่ืนตลอดคืน 
812 ประตู       u  door 9016 61 

นกัฟุตบอลยงิลูกน าไป 2 ประตู    

813 พิสูจน ์           
prove; 
demonstrate 

3512 85 

เขาตอ้งการพิสูจน์ใหทุ้กคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ  

814 ร้อยละ           percentage 7251 69 

หญิงวยัเจริญพนัธ์ุร้อยละ 8-10 ยงัไม่มีภูมิตา้นทานต่อโรคหดัเยอรมนั 
815 ผสม       m mix; combine 3403 85 

ผา้พวกน้ีแม่ใชผ้ลมะเกลือผสมน ้าแลว้ยอ้มจะไดผ้า้ด  าส าหรับผา้นุ่งผูห้ญิง 
816 มีช่ือ mi         well-known 1997 91 

ลูกชายครูศุขบา้นบางล าพูก  าลงัโด่งดงัมีช่ือในทางระนาดเอก  

817 กิจการ              activity 7272 68 

ทุกคนมุ่งหวงัที่จะมีกิจการเป็นของตวัเอง   

818 กลิ่น      odor 4748 79 

ดอกไมส้วยเหล่าน้ีมีกลิ่นหอมล่อตาล่อใจแมลง   

819 แม่น ้า m       m river 3668 84 

ภูเขาเป็นแหล่งก  าเนิดของแม่น ้าหลายสาย   

820 แมว้่า m        although 4907 79 

แมว้่าเขาจะเขา้ใจฐานะทางเศรษฐกิจของที่บา้นดี แต่เขากย็งัยนืยนัที่จะลงทุนต่อไป 
821 สงสัย         suspect 6067 74 

ต ารวจสงสัยหลกัฐานที่ผูต้อ้งหาน ามา 
   

822 นคร          city 5287 77 

บริเวณน้ีเคยเป็นนครใหญ่ช่ือเวียงหินนครซ่ึงมีความส าคญัมาก  

823 โทรทศัน์   o          TV 3267 86 
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ขา้พเจา้ไดย้นิค  าสรรเสริญเยนิยอท่านกนัหนาหู ทั้งจากหนา้หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและโทรทศัน์ 
824 เพศ       

sex (biological 
gender) 

6971 70 

มนุษยเ์รามี 2 เพศ ถา้ไม่ใช่เพศชาย กต็อ้งเป็นเพศหญิง  

825 เติบโต        o  growth 4437 81 

บริษทัน้ีเติบโตอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี  

826 เพราะว่า            because 2641 88 

ในปัจจุบนัหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัตอ้งปิดกิจการลง เพราะวา่เกิดภาวะการขาดทุน 
827 ต ารวจ   m       police 7333 68 

ต ารวจจู่โจมเขา้จบักุมนกัพนนัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว   

828 ความส าเร็จ      m   m     success 4633 80 

ความพยายามเป็นรากฐานของความส าเร็จ   

829 เด่น     outstanding 2170 90 

นกัเขียนคนน้ีมีผลงานเขียนเด่นๆ อยูห่ลายเร่ือง   

830 แพทย ์        physician 9193 60 

การใชย้านอนหลบัควรอยูใ่นความดูแลของแพทย ์   

831 ประกอบดว้ย                 
consist of; 
composed of 

5375 76 

ในควนับุหร่ีประกอบดว้ยสารนิโคติน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์และสารพิษอื่นๆ 

832 นึก      
contemplate; 
think 

8414 63 

เธอตอ้งนึกใหดี้ๆ ว่าครอบครัวใหอ้ะไรกบัเธอบา้ง   

833 ตน้ไม ้     m    tree 3723 84 

ตน้ไมม้กัจะข้ึนงามในท่ีท่ีมีฝนตกและมีความชุ่มช้ืน   

834 อนุญาต             
permission; to 
allow 

10739 53 

สารกนัเสียท่ีจะใชใ้ส่อาหารไดน้ั้นจะตอ้งเป็นชนิดท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีวางมาตรฐานก าหนดไว  ้

835 มาตรฐาน m               
standard; 
criterion 

6556 71 

ในฤดูฝน โมเดม็บางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยดุท างานไปเฉยๆ 
836 ดอก       flower 4838 79 

คืนน้ีเธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเลก็ๆ ที่ขา้พเจา้เคยชมว่าสวยเป็นพเิศษ 
837 น ้าหนกั   m     weight 3663 84 

เจา้ของฟาร์มพยายามขนุหมูใหมี้น ้าหนกัมากๆ เพื่อราคาท่ีสูงข้ึน  

838 รส     flavor 3413 85 

หูกวีอยา่งท่านจนัทร์นั้น ท่านฟังรวมรสหมด   

839 เป้าหมาย     m    goal; target; aim 5307 76 

รัฐบาลไม่สามารถจดัเกบ็รายไดไ้ดต้ามเป้าหมาย   

840 วาด      draw; sketch 3051 86 

ในยคุต่อมา ภาพท่ีเขาวาดแลว้ท้ิงลงไปในคลองกย็งัมีคนน ามาขดัลา้งแลว้ขาย 
841 ฝน     rain 5369 76 

คนโบราณมีความเช่ือว่าหากท าอะไรวิตถารหรือสัปดนแลว้ฝนจะตก เช่น แห่นางแมว 
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842 ทดลอง           

experiment; to 
experiment; to 
test 

2935 87 

นกัวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเขา้ไปในกระต่าย  

843 ภายใต ้            under 5125 77 

เรามกัจะเกบ็ความรู้สึกกา้วร้าวของเราไวภ้ายใตท้่าทีท่ีสุภาพอ่อนโยน 
844 แทนที่            instead 3132 86 

ในอนาคตลิกนินซ่ึงมีอยูใ่นเน้ือไมป้ระมาณร้อยละ 30 จะเป็นวตัถุดิบส าคญัเขา้แทนที่ปิโตรเลียมและถ่านหินซ่ึงก าลงัจะหมดไปทุกวนัๆ 
845 สมอง    m     brain 4561 80 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการขบัรถลว้นเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชส้มองทั้งส้ิน 
846 แทจ้ริง         i  really; actually 5037 77 

การช าระหน้ีภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนกัวิเคราะห์ใหค้วามเห็นว่าแทจ้ริงแลว้มาตรการดงักล่าวเป็นเพียงการแกปั้ญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น 

847 ระเบียบ     b     

order; 
regulations; 
system 

9048 59 

นกัเรียนตอ้งแต่งกายตามระเบียบ    

848 ผลงาน           

success; 
accomplishment; 
achievement 

4827 78 

พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหน่ึงที่เรียกว่าประติมากรรม  

849 หลงัจากนั้น               thereafter 2562 88 

เขาบวชอยู ่หลงัจากนั้นเขากค็งจะแต่งงาน   

850 รีบ      hurry 9267 58 

พอฝนขาดเมด็เขากรี็บออกไปทนัที 
   

851 วิทยาศาสตร์                  science 4095 82 

ในเมืองไทยยงัมีความคิดปะปนกนัในเร่ืองไสยศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์ 
852 ทุกข์      suffering 6118 72 

เม่ือเรามีทุกข์ เราควรกลา้ท่ีจะเผชิญแลว้ค่อยๆ คิดคน้หาสาเหตุเพื่อระงบัเหตุนั้น 
853 ความผิด      m      fault; mistake 8107 63 

ความผิดในการค านวณเลขอยา่งง่ายๆ เป็นความผิดท่ีไม่ควรจะเกิดข้ึน 
854 อยา่งยิง่          extremely 5252 76 

หลกัสูตรน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูท่ี้ตอ้งการเรียนลดั  

855 ต่อสู้          battle; fight 4436 80 

ชาวภูเกต็ลุกข้ึนมาต่อสู้อยา่งแขง็กร้าวกบัขบวนการคดัคา้นการตดัไมท้  าลายป่าและล่าสัตว ์

856 สถานการณ์                  situation; event 5465 75 

สถานการณ์เกี่ยวกบัเร่ืองน้ีมนัเป็นยงัไงกนับา้งล่ะ   

857 แพง       expensive 2956 87 

โรงอาหารน้ีเป็นโรงอาหารพิเศษท่ีขายอาหารราคาแพง ส าหรับนกัศึกษาและชาวต่างประเทศ 
858 ร้าย      evil 3655 83 

ถึงแมว้่าเขาจะเป็นคนที่คิดถึงแต่ตวัเอง แต่เขากไ็ม่เคยคิดร้ายต่อผูอ้ื่น 
859 ผ ี      ghost 3454 84 
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โบราณมกัหลอกเดก็ว่าเวลาเพลโ้พลจ้ะมีผีมาจบัตวัไปจึงไม่ใหเ้ล่นนอกบา้น 
860 หมายความ m         m mean 6444 70 

บริเวณบา้นที่พูดถึงคงไม่ไดห้มายความรวมถึงตวัเรือนที่อยู่  

861 รับผิดชอบ                  responsible 3319 85 

พ่อแม่ควรอบรมเดก็ใหใ้ชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร 
862 แน่      sure;certain 8204 62 

ถา้เธอยงัข้ีเกียจอยูอ่ยา่งน้ี มีหวงัสอบตกแน่ๆ   

863 สอบ       exam 4869 78 

เขาตอ้งการจะสอบเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัมหิดล   

864 นัน่เอง      e   
there; sure 
enough 

4868 78 

เส้ือตวัท่ีหายไปอยูน่ัน่เอง หาตั้งนาน    

865 ภายหลงั           after 4060 81 

ถา้ปล่อยเดก็คนน้ีไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลงัใหเ้รากไ็ด ้  

866 เพียงพอ   i         sufficient 3068 86 

เขาเพียงพอแลว้ที่มีบา้นหลงัเลก็ๆ เป็นของตวัเองและไดอ้ยูก่บัครอบครัวที่อบอุ่น 
867 แท ้       genuine 3801 82 

ความช้ืนในไมนิ้ยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน ้าหนกัของเน้ือไมแ้ท้ๆ   

868 ช่ือเสียง              reputation 2501 88 

บา้นเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงกระฉ่อนไปทัว่โลก  

869 กาย      body 5444 75 

ผูช้ายคนนั้นมีกายใหญ่โตราวยกัษปั์กหลัน่   

870 ล่วงหนา้           
in advance, 
beforehand 

2167 90 

อยู่ๆ  เรากไ็ดค้นน าทางโดยไม่ไดค้ิดล่วงหนา้   

871 แล     
look at; watch; 
truly 

4116 81 

สองตาฉันยงัไม่อยากจะแลลูกชายคนน้ีเลยว่าสุขทุกขอ์ยา่งไร  

872 ต่อเน่ือง             
to continue, carry 
on; continually 

4786 78 

ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอยา่งต่อเน่ืองและยนืยาว 
873 ดูเหมือน  u  m      seems 4393 80 

การเดินทางเขา้กรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะท าได ้
874 ทั้งส้ิน          whole; all; entire 3385 84 

วรรณกรรมจ านวนมาก ลว้นแต่เป็นเร่ืองอิทธิพลของความรักทั้งส้ิน  

875 โดน  o   
hit; (passive 
voice) 

5740 73 

ใจของเขาร้อนรนเหมือนโดนไฟเผา    

876 เสริม     m supplement; add 3236 85 

รัฐบาลกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมใหก้ารผลิตขยายตวั 

877 ปัญญา         
wit; wisdom; 
intelligence 

3701 83 

การพฒันาดา้นความคิดความเขา้ใจเป็นแนวคิดที่ใกลเ้คียงกบัพฒันาการทางปัญญาซ่ึงพ่อแม่ในยคุปัจจุบนัมกัจะใหค้วามสนใจมาก 
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878 ชา       tea 6612 69 

ประเพณีที่ชาวญ่ีปุ่ นถือว่าเป็นพิธีศกัดิ์ สิทธ์ิคือพิธีชงชา   

879 ค าสั่ง    m     command 6160 71 

อธิบดีกรมต ารวจมีค าสั่งใหโ้ยกยา้ยนายต ารวจทัว่ประเทศ  

880 เชา้        morning 5793 73 

เชา้ของทุกวนัเดก็บา้นน้ีจะตกับาตรก่อนไปโรงเรียน   

881 คา      
to obstruct; to be 
stuck 

3919 82 

ลูกขนไก่คาอยูบ่นกิ่งมะม่วง ยงัไม่มีใครปีนข้ึนไปเกบ็ลงมา  

882 สมบูรณ์   m bu   complete; perfect 5009 76 

หลงัจากเกบ็เกี่ยวตน้ขา้วโพดแลว้ เกษตรกรจะคดัแยกตน้ที่สมบูรณ์แขง็แรงออกมาก่อน 
883 หน่วยงาน           institute 7069 67 

กรมอยัการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
884 คุน้เคย            familiar; intimate 1882 91 

คนอินเดียส่วนใหญ่ยงัเป็นชาวชนบทที่ไม่คุน้เคยกบัรถยนต์  

885 ประธาน            president; chief 9374 55 

ประธานบริษทัจดังานเลี้ยงตอ้นรับพนกังานใหม่   

886 กรรม kam deed; karma 5778 73 

ทุกคนเกิดมาเพื่อใชก้รรมเก่า    

887 ฐาน       base 4735 77 

ฐานยงิจรวดของสหรัฐอยูท่ี่ฟลอริดา้    

888 นาม    m name; a noun 3778 82 

พระเอกลิเกช่ือดงัมีนามว่าสมศกัดิ์  ภกัดี   

889 เรียง  i    
arrange; order; 
compose 

3000 86 

เจา้หนา้ท่ีช่วยกนัเรียงแฟ้มข้ึนชั้น 
   

890 เหล่านั้น         those 4694 78 

คนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยยอมออกกายบริหาร ทั้งน้ีเป็นเพราะเขาเหล่านั้นละอาย หรือกลวัเพื่อนหวัเราะ 
891 เคารพ          

respect; to 
respect 

2573 88 

นกัเรียนควรเคารพครูบาอาจารยท์ุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  

892 แจง้        inform 7886 62 

คราวน้ีทุกคนคงแจง้ซะทีว่าคนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการฆาตกรรมคือใคร  

893 กรม krom 
department 
(government) 

7614 64 

จากผลส ารวจพบวา่เจา้หนา้ที่ของกรมการบินพลเรือนทหารบางนายไม่เห็นดว้ยกบัร่างกฎหมายการบินฉบบัแกไ้ขใหม่ 
894 กฎ     rule; regulation 3693 82 

ตวัเลขท่ีใชมี้เพียงศูนยแ์ละหน่ึงเท่านั้น กฎการค านวณจึงง่าย  

895 รอง      

secondary, vice-; 
support from 
below 

6678 68 

ถา้เป็นเร่ืองอยา่งน้ีแลว้ เขาไม่รองใครแน่   

896 ยงัไง         
any way; 
whichever way 

9819 53 
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คุณจะรู้ไดย้งัไงว่าจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต   

897 ยืน่       reach; stick out 6746 68 

ฝ่ายรัฐบาลไดย้ืน่ค  าแถลงเป็นหนงัสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

898 ระบาย     b    paint, release 2267 89 

หากระบายสีเขียวเขา้ไป ภาพน้ีกค็งจะเหมือนจริงข้ึนอีก  

899 ยาม    m guard; time 5412 74 

การนวดถือว่าเป็นการบ าบดัดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหน่ึง  

900 พกัผ่อน             rest 1888 91 

เราควรออกก าลงักาย บริโภคอาหารใหถู้กสุขลกัษณะ และพกัผ่อนใหเ้พียงพอ 
901 รูปร่าง           shape 2564 88 

ผูห้ญิงพยายามเขม้งวดในการกินอาหารเพื่อไม่ใหรู้ปร่างอว้นเผละ  

902 เอกชน            o  private 5772 72 

คดีแพ่งเป็นเร่ืองระหว่างเอกชนต่อเอกชน   

903 พฤติกรรม              m behavior 7695 63 

คนใกลชิ้ดของหมอเปรม 2 คน เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมน่าสงสัย  

904 ภยั      disaster 4381 79 

หากเราไม่ปฏิบติัตามค าสั่งอาจจะมีภยัมาถึงตวัเองอยา่งแน่นอน  

905 ส่ือ      media 5925 71 

เราเรียนภาษาเพื่อส่ือขา่วสารกนัมากกว่าเพื่อจะไดสื้บต่อและสร้างสรรคว์ฒันธรรมทางภาษา 
906 อุปกรณ์             equipment 3885 81 

สถาบนัราชภฏัยงัขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการศึกษาและเทคโนโลยช่ีวยสอนจ านวนมาก 

907 จงัหวะ          

rhythm; 
appropriate 
occasion 

3984 80 

เม่ือไดจ้งัหวะที่เหมาะสม เรากต็อ้งรีบจดัการแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว  

908 ท่า      position; posture 4905 76 

สุทิตายนืรอเรือที่ท่า     

909 เกษตร         
farming; 
cultivated land 

6635 67 

ประเทศจีนท่ีมีการปฏิรูปชนบทท าใหก้ารท างานดา้นเกษตรมีลกัษณะยดืหยุน่มากข้ึน 
910 สถานี          i  station 3557 83 

เคร่ืองรับส่งวิทยขุองพระองค์ท่านสามารถติดต่อไดก้บัสถานีต่างๆ ทัว่ประเทศ 

911 ที่ผ่านมา            m   ago 7373 64 

น่ีถือเป็นการเยอืนสหรัฐคร้ังแรกของผูน้  าหมีขาวในรอบศตวรรษท่ีผ่านมาเพื่อร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

912 จ ากดั    m     
ltd.; limit; 
confine; constrict 

5725 72 

แหล่งการศึกษาไม่จ ากดัอยูท่ี่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงสถาบนัต่างๆ ในสังคม 

913 เทคโนโลย ี        o   o   i  technology 5221 74 

ปัจจุบนัเทคโนโลยพีลงังาน เป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทในการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
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914 ส านกังาน   m          office; bureau 9760 52 

ปัญหาเช่นน้ีมกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในส านกังานของเรา   

915 เส้ือ       shirt 6463 68 

เดก็เลก็ๆ ไม่ควรใส่เส้ือหนา หรือถูกห่อหุม้ดว้ยผา้ท่ีระบายอากาศไม่ได ้
916 อาคาร           building 4781 76 

เมืองเก่าๆ ในยโุรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเตม็ไปดว้ยอิฐ หรือกอ้นหิน 
917 แรงงาน           labor 8456 58 

การพฒันาโปรแกรมเป็นงานที่ตอ้งใชเ้วลาและแรงงานมาก  

918 ดาว      star 7429 63 

ผมดีใจมากในคร้ังแรกเม่ือไดรั้บการประดบัดาวสีทองบนบ่าขา้งละ 1 เมด็และกระบี่นายทหารสัญญาบตัร 1 เล่ม 
919 ดวง  u    spherical object 5452 73 

ดวงอาทิตยเ์ป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่มีความร้อนอยา่งมากมายมหาศาล  

920 ซา     
to subside; abate; 
calm down 

4838 76 

ฝนซาเมด็แลว้ แต่อากาศกเ็ร่ิมเยอืกเยน็ลงทีละนอ้ย   

921 ทอ้งถิ่น             local 4898 76 

การร่วมมือในทอ้งถิ่นเอเซียอาคเนยไ์ดเ้ร่ิมข้ึนแลว้   

922 เช่นนั้น           such; like that 3280 84 

การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นผลดีกบัใคร    

923 นิสัย         
habit; temper; 
behaviour 

2851 86 

เราอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขเพราะมีนิสัยโอบออ้มอารีเหมือนกนั  

924 เสียก่อน            
before; 
beforehand 

2365 88 

ก่อนจะก่ออิฐตอ้งน าอิฐไปจุ่มน ้าหรือราดน ้าใหเ้ปียกชุ่มเสียก่อน  

925 ปัจจยั          factor; cause 7763 61 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจยัทางดา้นชีววิทยา ปัจจยัดา้นจิตใจปัจจยัทางดา้นสังคม 
926 ฝึก      train; practice 5099 74 

เดก็นกัเรียนจะตอ้งฝึกปฏิบติัธรรม สวดมนต ์นัง่ท  าสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ 
927 สยาม       m Siam 2787 86 

เชียงใหม่เร่ิมเปิดประตูความสัมพนัธ์กบัภาคกลางของสยาม  

928 ประวติัศาสตร์               history 4930 75 

พรรคการเมืองอเมริกนัมีประวติัศาสตร์ยาวนานไม่แพพ้รรคการเมืองยโุรป 
929 คน้หา          search; look 1701 91 

ต ารวจคน้หาหลกัฐานเพื่อน ามาประกอบการตดัสินคดี   

930 ระบ ุ     b   specify 7011 65 

ผูถู้กประเมินจะตอ้งระบุปฏิกิริยา หรือค าตอบของเขาลงไปในแบบสอบถาม 

931 เคร่ืองมือ          m   tool 4147 79 

มนุษยส์ามารถท าใหค้อมพิวเตอร์เป็น เคร่ืองมือมหศัจรรยท์ี่แกปั้ญญาไดทุ้กรูปแบบ 
932 ลืม    m forget 5919 70 
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ผมเกือบลืมเร่ืองน้ีไปแลว้     

933 ด ารง dam  o  
permament; 
sustain 

5741 71 

ประเพณีไทยจะด ารงต่อไปถา้คนไทยช่วยกนัส่งเสริมและรักษาไว ้  

934 ศูนย ์      zero; center 5396 73 

ในเลขฐานสิบ เราจะมีตวัเลขจาก 0 ถึง 9 ซ่ึงมีค่าจากศูนยถ์ึงเกา้… 
935 สูบ      pump, smoke 2090 89 

น ้าดิบท่ีสูบข้ึนมาจากแม่น ้าเจา้พระยาตอ้งผ่านการบ าบดั และตรวจมาตรฐานก่อนที่จะสูบจ่ายบร 
936 รับรู้         

recognize; be 
aware of 

4701 76 

ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเดก็ใหผู้ป้กครองรับรู้  

937 น่าสนใจ              interesting 3135 84 

ภาพยนตเ์กี่ยวกบัวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจส าหรับเดก็ยคุใหม่  

938 อิสระ            independent 4194 79 

องักฤษจดัตั้งคูเวตเป็นรัฐอิสระเม่ือพ.ศ.2442   

939 ส่ิงแวดลอ้ม               m environment 5342 73 

ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากส่ิงแวดลอ้มจากธรรมชาติ 
940 ขา้งหนา้           in front 2987 85 

ผูห้ญิงท่ีนัง่ขา้งหนา้ผมเป็นภรรยานายก    

941 หม่ืน m     ten thousand 3414 83 

เขาสมนาคุณค่าเขียนใหผ้มจ านวนหน่ึงหม่ืนบาท   

942 อา้ง      claim 4656 76 

นายกรัฐมนตรีใชอ้  านาจยบุสภาผูแ้ทนราษฎรโดยอา้งว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน 
943 สัมภาษณ์   m       interview 10101 48 

นกัการเมืองออกมาใหส้ัมภาษณ์หนงัสือพิมพแ์ละพูดจากลบัไปกลบัมา จนนกัข่าวงง 
944 บริสุทธ์ิ b            

pure; innocent; 
virgin 

1887 90 

เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าใหห้ญิงสาวหลายคนตอ้งเสียความบริสุทธ์ิไป 

945 ถวาย          
to give; offer; 
present 

2819 86 

ผมต่ืนแต่เชา้ช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ   

946 สายตา          sight 7999 59 

พออายมุากข้ึนกจ็ะเร่ิมมีปัญหาเกี่ยวกบัสายตาอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้  

947 ปรับปรุง        u  adjust; improve 4744 76 

เกษตรกรควรขอค าแนะน าจากนกัวิชาการดา้นดินเพื่อปรับปรุงดินใหเ้หมาะต่อการท าทุ่งหญา้ 
948 ติ     blame; criticize 3256 83 

ผูจ้ดัการติพนกังานท่ีมาสายในวนัน้ี    

949 แตก       broken 3975 80 

เม่ือแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่กเ็ลยแตกและทรุดตวัลง  

950 บุตร b   child 3205 83 

บิดามารดามีสิทธิที่จะเลือกการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับบุตรของตน  

951 พนกังาน              employee; official 4385 77 
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ผูห้ญิงบา้นนอกมกัจะนิยมเขา้มาเป็นพนกังานเสิร์ฟตามร้านอาหาร  

952 แข่งขนั            compete 6229 68 

นอ้งชายของฉันเขา้แข่งขนัในคร้ังน้ีดว้ย 
   

953 ตรงขา้ม   o      m opposite 2495 87 

โรงเรียนน้ีเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยูท่างฝ่ังธนบุรีตรงขา้มวดัม่วงแค 

954 พอสมควร        m   u    
reasonably; 
moderately 

1895 90 

การกูว้ิกฤติตอ้งมองใหร้อบคอบ และลึกพอสมควร   

955 ขงั      imprison; confine 1308 93 

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจขงัผูต้อ้งสงสัยในคุกไวช้ัว่คราว   

956 หน่อย       a bit; somewhat 7175 63 

คนขายของบอกใหค้นซ้ือรอหน่อยเพราะตอ้งวิ่งไปเอาสินคา้คลงั  

957 กร      
worker; hand; 
sunlight 

3060 84 

พระนารายณ์มีกร 4 กร     

958 อยา่งไรกต็าม                  m 
anyway; 
whichever way 

6369 67 

ในการรบคร้ังนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจ านวนมาก อยา่งไรกต็ามทางฝ่ายรัฐบาลกห็าไดห้ยดุย ั้งการรุกต่อไปไม่ 

959 ฉาย        
to project; to 
shine 

2813 85 

พนกังานในโรงหนงัจะคอยฉายไฟฉายพาคนท่ีเขา้ดูหนงัไปส่งท่ีนัง่  

960 ศพ     corpse 5766 70 

เจา้หนา้ที่ไดส่้งศพของผูต้อ้งหาไปยงัแผนกนิติเวชแลว้  

961 หนงัสือพิมพ์            im newspaper 3962 79 

ข่าวของเขาข้ึนหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพ์มาหลายวนัแลว้  

962 ส่งผล          
affect; influence; 
impact 

4990 74 

เศรษฐกิจท่ีก  าลงัฟ้ืนตวัส่งผลใหบ้ริษทัจา้งงานพนกังานเพิ่มข้ึนกว่าปีก่อน 
963 บางที b      i  perhaps, maybe 4460 77 

เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตวัเท่าไร กว่าจะไดน้อนบางทีกตี็หน่ึง ตีสอง 

964 สุขภาพ               health 5341 72 

บางคนอยากเป็นนกักีฬา แต่เป็นไม่ไดเ้พราะสุขภาพไม่อ  านวย  

965 สวรรค ์        heaven 2237 88 

ชนเผ่าอริยกะถือว่ามีเทพเจา้บนสวรรคค์อยดูแลทุกขสุ์ขใหแ้ก่มนุษย ์
966 โรงงาน  o        factory 4114 78 

คร่ืองบินปีกสองชั้นของเราล  าแรก ซ่ึงผลิตออกมาจากโรงงานท่ีดอนเมืองไดบิ้นข้ึนสู่อากาศ… 

967 ความตอ้งการ      m           
requirement; 
demand; need 

5331 72 

พนกังานบริษทัยืน่ขอ้เสนอความตอ้งการของกลุ่มพนกังานใหก้บัประธานบริษทั 
968 ล าดบั   m     sequence; order 5647 70 

การคิดเพื่อเขียนขอ้สอบแบบอตันยัควรล าดบัความคิดใหเ้ป็นระบบ  

969 สาขา          
branch (of tree or 
office) 

5083 73 
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ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่น่ี    

970 ยนืยนั          confirm 4388 77 

เคร่ืองพิมพดี์ดเคร่ืองแรกของโลกมีหลกัฐานยนืยนัว่า มีผูป้ระดิษฐ์มาแลว้เกือบ 300 ปี 
971 ภายนอก             external; outside 4994 73 

ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท ้แต่จริงๆ แลว้เขาเป็นเกยค์ิง  

972 ติดตาม        m trace; follow 4251 77 

เขาติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งทางโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต 
973 นาท ี       i  minute 4848 74 

สุรศกัดิ์ เดินเขา้เส้นชยัดว้ยเวลา 8 นาทีกบัอีก 30 วินาที  

974 แผน        plot; plan 5240 72 

พวกมนัท าแบบน้ีเขา้แผนเราเลย    

975 เช่นเดียว        i    as well 3475 81 

คนไขร้ายก่อนๆ ของเขากเ็สียชีวิตดว้ยโรคน้ีเช่นเดียวกนั  

976 วิเคราะห ์            analyze 8834 53 

การจบัคนมาข้ึนเขียงเพื่อวิเคราะห์นั้น เราอาจจะท าไดห้ลายแง่หลายมุม 

977 ความสนใจ      m          
attention; 
interest 

3775 80 

ความสนใจของพี่นอ้งคู่น้ีต่างกนัมาก 
   

978 แปลง       
convert; change; 
transform 

2017 89 

เขาก าลงัทดลองปลูกพืชผกัสวนครัวในแปลงต่างๆ หลงับา้น  

979 สะอาด          clean 3783 80 

บาดแผลบริเวณหนา้ทอ้งควรกดบนแผลดว้ยผา้สะอาดเพื่อหา้มเลือด  

980 สับสน         
confused; mixed 
up 

1699 91 

หากเราท างานหลายๆ อยา่งพร้อมกนัจะท าใหส้ับสนได ้ดีไม่ดีอาจท าใหเ้สียไปทั้งหมด 
981 ซ้อน       overlap; overlay 1595 91 

การเรียงหนงัสือเยอะขนาดน้ี จะตอ้งซ้อนกนัข้ึนไปถึงจะได ้  

982 รบ     fight; combat 1858 90 

รัฐบาลไทยไดส่้งทหารไทยเขา้ไปช่วยสหประชาชาติรบดว้ยในสงครามเกาหลี 
983 คนเรา   o      we; us 3058 83 

คนเราตอ้งด้ินรนต่อสู้ ชีวิตจึงจะประสบความส าเร็จ   

984 บิน bin fly 4137 78 

นกเป็นสัตวอ์ิสระที่จะบินไปไหนกไ็ดต้ามที่ตอ้งการ   

985 โฆษณา              commercial 3150 83 

หา้มโฆษณาสินคา้ขายซอฟตแ์วร์ท่ีก๊อปป้ีอยา่งไม่ถูกกฎหมาย  

986 บทบาท b   b    role 7133 61 

เธอตอ้งไปหัดขี่มา้ใหส้มบทบาทของการแสดง   

987 หกั     fracture; subtract 2270 88 

นกัมวยคนนั้นถูกต่อยจนขากรรไกรหกั    
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988 หลง     

lost; neglected; 
mentally weak 

3526 81 

เธอหลงเขา้ใจว่าเขาชอบเธอเป็นคู่รัก 
   

989 น ้ามนั   m m   oil 6456 65 

พรุ่งน้ีน ้ามนัลงอีกลิตรละ 20 สตางค ์    

990 อาทิตย ์          sun; week 4388 76 

คุณพ่อคุณแม่ของฉันจะไปบา้นคุณยา่วนัอาทิตยน้ี์   

991 ถึงแม ้       m    though; although 2070 89 

ถึงแมตู้มตามยงัเป็นเดก็อยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผูใ้หญ่บางคน 
992 บุหร่ี b       cigarette 2301 87 

วยัรุ่นพยายามจะสูบบุหร่ี เพราะเขา้ใจว่า การสูบบุหร่ีเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นผูใ้หญ่ 
993 โทรศพัท ์   o         phone 5032 73 

หลงัจากท่ีเร่ิมมีโทรศพัท์ การติดต่อส่ือสารกก็า้วหนา้ข้ึนเป็นล าดบั  

994 ซ้าย      left 3308 82 

ธนาคารตั้งอยูท่างซ้ายของร้านขายเคร่ืองเสียง   

995 ชนั       
steep; erect; 
precipiotious 

978 95 

เขาใชช้นัยาเรือตรงจุดที่
ร่ัว     

996 ในที่สุด              eventually 1523 92 

ในตอนแรกมนุษยใ์ชค้อมพิวเตอร์ท างานส่วนตวั แต่ต่อมากเ็ช่ือมโยงเขา้หาเคร่ืองอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายที่สลบัซับซ้อน และในที่สุด
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในโลกน้ีสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัได ้

997 ท่ีตั้ง          

location; 
position; 
situation 

3773 79 

เจา้ของโรงงานมองหาท่ีตั้งของโรงงานใหม่   

998 เขียว        green 3754 79 

ฉันไม่ชอบกลิ่นเหมน็เขียวของผกัน้ีเลย    

999 กะ     
also; to estimate; 
shift 

4134 77 

การเขา้ท างานส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 กะคือกะเชา้และกะเยน็  

1000 ทีเดียว   i   i    very; really 3552 80 

มณีรักเทพมากทีเดียว     

RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
1001 ใหก้าร          

give evidence; 
testify 

4579 75 

ท่านไปใหก้ารที่ศาลในฐานพยานโจทก ์
   

1002 ยิม้   m smile 10511 42 

คนไทยไดช่ื้อว่าเป็นคนใจดี ยิม้เก่ง ใหอ้ภยัคนง่าย เป็นมิตรอยูเ่สมอ 

1003 ขา้ราชการ                     government officer 6492 64 

ระบบราชการของไทยตอ้งพยายามปรับปรุงใหข้า้ราชการท างานรวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 
1004 พื้นฐาน              foundation 5333 70 
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เม่ือพุทธศาสนาขยายไปสู่วฒันธรรมที่แตกต่างออกไป ซ่ึงไม่มีพื้นฐานทางวฒันธรรมแบบพุทธมาก่อน กอ็าจจะมีปัญหาอีกหลายอยา่ง
เกิดข้ึนได ้
1005 หน้ี     debt 5556 69 

ไทยมีหน้ีต่างประเทศสูงถึง 5 ลา้นลา้นบาท   

1006 ฝ่ัง     
coast; shore; side; 
bank 

3393 81 

เราจะช่วยกนัลอ้มปลาใหว้่ายหนีเขา้ไปหาฝ่ังท่ีต้ืน   

1007 ขน      
hair (on body); 
transport 

3942 78 

สุนขัพนัธ์ุไทยมีขนสั้น 
    

1008 ตรวจสอบ              check 7184 60 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบหลกัฐานที่ไดม้า    

1009 เส่ียง       risky; risk 3603 80 

เขาเส่ียงวดักระแสความนิยมของชาวกทม. ดว้ยการลงสมคัร ส.ส.  

1010 ยิง่ใหญ่         great; mighty 2485 86 

แมว้่าไคฟูจะไม่ใช่ผูน้  าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด แต่เขากท็  าหนา้ที่ไดดี้พอควร 
1011 ยนิดี  i   i  happy 2798 84 

คุณครูยนิดีที่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาใหก้บันกัเรียนที่เรียนดี  

1012 ยาย      grandmother 6264 65 

ชีวิตผมวยัเดก็อาศยัอยูก่บัยายที่โพธาราม   

1013 หน่วย      unit 6684 62 

หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยงิและจบัไปจ านวนหน่ึง  

1014 ตะวนัตก             west 5444 69 

การเดินทางเขา้ป่าคร้ังน้ี ทุกคนมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตก  

1015 รถยนต ์      o  car 3364 81 

สมยัตอนขบัรถมอเตอร์ไซครั์บจา้ง ผมเคยโดนรถยนตท์บัขาแต่กระดูกไม่หกั 
1016 รอย      trace; mark 3943 78 

นายพรานแกะรอยของเสือโคร่งไปทางชายป่า   

1017 เอกสาร              document 5816 67 

นกัศึกษาที่อยูห่่างไกลจากสถาบนัการศึกษา สามารถคน้หาเอกสารไดโ้ดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
1018 เก่ง     good 4509 74 

ผูใ้หญ่ไม่ควรคาดหวงัใหสู้งจากเดก็ เช่น ตอ้งเรียนเก่ง เพราะการคาดหวงัท าใหผู้เ้ลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเดก็ 
1019 สนิท        close 4842 72 

มสนิทกบัเขาตั้งแต่ตอนเขา้โรงเรียน    

1020 กระดาษ           paper 3290 81 

ชาวบา้นใชเ้ยือ่สามาท ากระดาษ 
   

1021 เขม็    m needle 1323 92 

พี่ช้ีใหดู้ปลาเขม็ท่ีว่ายอยูเ่ป็นฝูงบนผิวน ้า    

1022 ส านกั   m     
office; bureau; 
institution 

6592 62 

เพื่อนร่วมส านกัของท่านถึงแก่อนิจกรรมเน่ืองจากเสน้โลหิตสมองแตก 
1023 คอ      neck 4230 76 
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ผมเป็นคอหนงัสืออยูแ่ลว้ เม่ือส้ินกระบวนการชมจึงตอ้งแวะเขา้ไปอุดหนุนตามธรรมเนียม 
1024 สด     fresh 3670 79 

การปราศรัยคร้ังน้ี ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทัว่โลก   

1025 โรงพยาบาล  o           b    hospital 4563 74 

คนไทยตกงานเป็นลา้นส่งผลใหค้นไปใชบ้ริการโรงพยาบาลโรคจิตกนัปีละเกือบลา้นเช่นกนั 
1026 หิน     rock 4473 74 

ถ ้าบางแห่งถูกท าลายไปเพื่อจะน าหินไปท าถนน   

1027 ห่างไกล           far; afar 1033 94 

นกัศึกษาบางคนอยูห่อพกั เพราะบา้นอยูห่่างไกลมหาวิทยาลยัตอ้งใชร้ถโดยสารหลายต่อ 
1028 ต าบล tam bon sub district 2220 87 

คร้ังน้ีพวกเราจะตอ้งเขา้ไปส ารวจความเป็นอยูข่องชาวบา้นทุกอ าเภอและทุกต าบล 
1029 ทั้งท่ี           even if; although 3235 81 

ทั้งท่ีคุณพ่อตายไปหลายปีแลว้ แต่ลูกๆ กย็งัคงคิดถึงคุณพ่ออยูเ่สมอ 

1030 ตะวนัออก               east 3294 81 

จนัทบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงที่อยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศไทย  

1031 จด      write; adjoin 1601 91 

ผูช้มจดวิธีท  าอาหารอยา่งละเอียดจากรายการโทรทศัน์  

1032 ราว      about 4278 75 

ราวที่ท  าดว้ยลวดจะเป็นสนิม ท าใหเ้ป้ือนผา้ได ้   

1033 สู้     fight 2934 83 

ชาวมองโกลสู้จนตายหมดทุกคนในสนามรบ เพราะถือว่ามาดว้ยกนัควรตายดว้ยกนั 
1034 อบรม      om teach, instruct 2209 87 

บริษทัตอ้งอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุน้เคยกบัการใชเ้คร่ืองมือ 
1035 จง   o  intent; intention 2944 83 

ขอใหน้กัเรียนจงอยา่ขาดเรียน เพราะใกลส้อบแลว้   

1036 เพิ่มเติม      m    m 
add; extra, in 
addition 

4458 74 

มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของขอ้ตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่  

1037 เส้นทาง           route; way; course 2786 84 

ตลอดเส้นทางท่ีแม่น ้าหวงเหอท่ีไหลผ่าน ลว้นเป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมสมยัโบราณของจีน 
1038 ปืน      gun 3211 81 

ต ารวจใชปื้นยงิขู่ผูร้้าย     

1039 โต๊ะ     table 5808 66 

แกงข้ีเหลก็จะตอ้งมีปลาสลิดแหง้แนมบนโต๊ะอาหาร   

1040 มารดา m        mother 3246 81 

เดก็มกัชอบไปปรึกษาปัญหากบัเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย ์
1041 รวบรวม        u  m 

to compile; collect; 
gather 

3011 82 

หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัและของทอ้งถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
1042 เส้ือผา้            clothing 3913 77 
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ชายหนุ่มคนหน่ึงใส่เส้ือผา้ปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปดว้ยฝูงชน 

1043 แต่ก่อน            
before; formerly; 
previously 

1421 92 

แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เด๋ียวน้ีเขากลายเป็นเจา้ของร้านอาหาร 
1044 คุณค่า   u          value 3931 77 

อาจารยอ์ธิบายใหเ้ห็นคุณค่าของพิธีที่เราประพฤติปฏิบติัอยู่  

1045 ภาระ          
burden; 
responsibility 

2620 84 

เขาอยากจะปลดเปลื้องภาระของเขาใหน้อ้งชายท าแทนเสียที  

1046 เลือด        blood 6678 60 

คนไทยส่วนใหญ่มกัจะมีเลือดจีนผสมอยูด่ว้ย   

1047 ขีด       mark; scratch 1263 92 

เดก็เกเรใชข้องแขง็ขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย  

1048 เท่ากบั          as; equal to 5072 70 

อ านาจของโลกคอมมิวนิสตก์เ็กือบจะเท่ากบัอ  านาจของโลกฝ่ายตะวนัตก 
1049 กระแส           stream; river; flow 3871 77 

ความเห็นของนกัการเมืองบางคนจะทวนกบักระแสความคิดของคนทัว่ไป 

1050 ผลิตภณัฑ์                 product 3704 78 

ในปัจจุบนัพลาสติกท าจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและถ่านหินเป็นส่วนใหญ่ 
1051 พวกเรา            we 4788 71 

พวกเราตกลงกนัว่าจะไปงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ   

1052 ตระกูล       u   clan; family 2077 88 

เยาวชนผูน้ี้ไดส้ร้างช่ือเสียงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ตระกูล  

1053 ขั้นตอน           step; procedure 3862 77 

วิธีท  าขนมแบบไทยๆ มีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุ่งยากเลยหาคนท ายากข้ึนทุกวนั 
1054 บิดา b       father 3292 80 

ลูกท่ีดีควรเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย ์  

1055 สิทธ์ิ     right, authority 2166 87 

ราษฎรทัว่ราชอาณาจกัรเป็นผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง 
1056 คนั      rod; itch 4281 74 

ไฮโดรคาร์บอนท าใหร้ะคายเคืองนยัน์ตาและคนัตามผิวหนงั  

1057 นกัเขียน            writer 1695 90 

นกัเขียนที่ท  าตน้ฉบบัดว้ยลายมือยงัมีอีกมาก   

1058 ประสิทธิภาพ                     efficiency 4960 70 

เคร่ืองจกัรไอน ้ามีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าเคร่ืองจกัรดีเซล  

1059 สนุกสนาน                fun; cheerfully 1637 90 

การเดินทางคราวนั้นดูช่างสนุกสนานกนัจริงๆ   

1060 ดึง     pull 4136 75 

ผูท้ี่สนใจคน้ควา้ขอ้มูลของหอ้งสมุดสามารถดึงขอ้มูลจากเครือข่ายหอ้งสมุดได้ 
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1061 ผลกระทบ                effect 4882 70 

ทุกประเทศในเอเชียไดรั้บผลกระทบจากความป่ันป่วนทางเศรษฐกิจคร้ังน้ี 
1062 หวัเราะ           laugh 7961 52 

พวกเขาหวัเราะที่ไดเ้จอคนช่ือประหลาด    

1063 เฝ้า     guard 2990 82 

พวกเราจะไดเ้ฝ้าองคท์่านอยา่งใกลชิ้ด    

1064 หลากหลาย           various; many 3424 79 

ผลงานของเขาผสมผสานศิลปะหลากหลาย จึงท าใหผ้ลงานออกมาเด่นกว่าคนอื่น 

1065 โครงสร้าง    o        
structure; 
constructiob 

7066 57 

สถาปัตยกรรมของบา้นกค็ือ โครงสร้างหรือรูปแบบท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นตวับา้น 
1066 สนาม       m field 2983 82 

โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเทา้เขา้ไปในพื้นท่ีของสนาม  

1067 หู     ear 4588 72 

เวลาที่จะยกหมอ้ร้อนๆ ลงจากเตา ควรหาผา้จบัท่ีหูของภาชนะ  

1068 ยงิ  i  fire; shoot 3950 76 

ต ารวจไดอ้อกมารับสารภาพวา่ยงิผูต้อ้งหาเพื่อป้องกนัตวั  

1069 เยีย่ม     m visit; great 3058 81 

เขาเป็นนกัเล่นหมากรุกฝีมือเยีย่มคนหน่ึงของเมืองไทย  

1070 สวยงาม         m beautiful 3088 81 

อาคารอนัสวยงามหลายแห่งก าลงัถูกร้ือ 
   

1071 ฝาก      
deposit; bring as 
gift 

3672 77 

ทุกๆ เดือนเขาจะตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก 
1072 หลกัการ          principle 4339 73 

หลกัการท างานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดป๊ับเลย  

1073 ทา      apply; paint 3772 76 

ช่างไมก้  าลงัทาสีร้ัวบา้น     

1074 เดือดร้อน              
be in troble; be 
distressed 

2203 86 

ขณะน้ีคนทั้งประเทศเดือดร้อนกนัไปหมดตั้งแต่เศรษฐกิจของประเทศตกต ่า 
1075 ล่า     hunt 3685 77 

นายพรานก าลงัฝนหินใหมี้ปลายแหลมคมเพื่อใชเ้ป็นอาวุธล่าสัตว์  

1076 อาวุธ         weapon 2816 82 

เจา้พ่อช่ือดงัถูกทีมล่าสังหารถล่มดว้ยอาวุธสงครามนานาชนิดจนเสียชีวิตทนัที 
1077 กล่าวถึง             mention; speak of 5392 66 

นกัการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่นอยูเ่สมอ  

1078 แขก        guest 2420 85 

ลูกเอาน ้าไปตอ้นรับแขกหรือยงั    

1079 บา้นเมือง b    m     
country; state; 
nation 

2962 81 

ในช่วงที่บา้นเมืองสงบสุข ประชาชนกพ็ลอยมีความสุขอิ่มเอิบกนัทัว่หนา้ 
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1080 ดอกไม ้       m    flower 3922 75 

ดอกไมใ้นกระถางน้ีออกดอกทุกๆ อาทิตย ์   

1081 ไง     how; what 9867 37 

พวกคุณไม่รู้หรือไงว่าท่ีของเราตรงนั้นราคาเป็นแสนเป็นลา้น  

1082 รัฐธรรมนูญ            m m   u   constitution 5358 66 

ตามรัฐธรรมนูญไทย รัฐกบัศาสนามิไดแ้ยกจากกนั และรัฐมีหนา้ที่ตอ้งดูแลศาสนาดว้ย 
1083 ผูก       bind 2133 86 

เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกท่ีหูกางเกงปล่อยใหเ้ดินลากหางยาวเฟ้ือย 
1084 สตรี      i  woman 2945 81 

ดิฉันไม่เคยพูดเร่ืองเรียกร้องสิทธิของสตรีกบัใคร   

1085 มุ่ง m   aim 4188 73 

บริษทัเอกชนเป็นหน่วยงานที่ด  าเนินงานโดยมุ่งหาผลก าไรอยา่งเดียว 
1086 ถ่ายทอด              broadcast; transmit 2486 84 

การแข่งขนัฟุตบอลโลกคร้ังน้ี สถานีของเราจะถ่ายทอดการแข่งขนัตลอดฤดูกาล 
1087 เหยือ่       victim 2052 87 

นกัตกปลาช่อนชอบใชเ้ขียดเป็นเหยือ่ล่อปลาช่อน   

1088 กรรมการ   m m       committee 8053 48 

กรรมการตดัสินใหน้กัมวยมุมแดงชนะดว้ยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

1089 น่ิง     still 5427 65 

น ้าในคลองน่ิงมาก ดูแลว้น่ากลวั 
   

1090 ท่ีนัง่          seat 3686 76 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ออก ณ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 
1091 สูญเสีย           lose 2454 84 

ผลกรรมท่ีเขาไดรั้บคือตอ้งสูญเสียตาทั้งสองขา้ง   

1092 วตัถุ          
object; thing; 
material 

4356 72 

เซลลป์ระสาทท่ีจอตาเป็นส่วนที่ช่วยใหเ้รามองเห็นวตัถุต่างๆ  

1093 พนัธ์ุ      species; gene 4154 73 

ทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองเป็นที่นิยมที่สุดของนกักินผลไมไ้ทย  

1094 หนทาง           way; path; course 1468 91 

ลูกนอ้งท่ีทะเลาะกบัเจา้นายกเ็ท่ากบัตดัหนทางท ามาหากินของตวัเอง 
1095 เสือ       tiger 2386 85 

ในอดีตประเทศไทยถูกมองว่า จะเป็นเสือตวัใหม่ดา้นเศรษฐกิจของโลก 
1096 ประวติั          history 2672 83 

ประวติัของวดัโพธ์ิยอ้นหลงัไปถึงสมยัอยธุยา   

1097 ตลอดจน          o  
as well as; 
including 

4500 71 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคนิคในการสอนตลอดจนต าราวิชาการที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดวิชาดงักล่าวไปสู่ผูเ้รียน 
1098 ล า lam trunk; (classifier) 2786 82 

กรมศุลกากรสามารถจบักุมเรือน ้ามนัเถื่อนในฝ่ังทะเลอนัดามนัไดถ้งึ 7 ล า 
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1099 คุม   um 
control; guard; 
protect 

2435 84 

ผูป้กครองตอ้งสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่  

1100 ปกป้อง           guard; protect 1877 88 

แม่ทุกคนยอ่มปกป้องลูกตวัเอง    

1101 รับประทาน                eat 3100 80 

คาร์โบไฮเดรตท่ีร่างกายรับประทานเขา้ไปไดม้าจากแป้ง  

1102 ไอ     vapor; cough 3831 75 

ความร้อนท าใหน้ ้ามนัดิบระเหยกลายเป็นไอ   

1103 สนุก        enjoy 4203 73 

การจดัสถานที่ท  างานใหม่เป็นเร่ืองท่ีไม่สนุก และค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหญ่ 
1104 ทอ้ง        stomach 3796 75 

ชูชกกินมากเสียจนทอ้งแตกตาย    

1105 ทบทวน        u    review; reconsider 1516 90 

ผูเ้ขา้สอบควรทบทวนขอ้สอบก่อนออกจากหอ้งสอบ   

1106 ลูกชาย             son 3440 78 

ลูกชายก านนักลบัมาเรียนหนงัสือที่จงัหวดัตามเดิม   

1107 แนวคิด           concept; idea 5562 64 

รัฐมนตรีไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดที่จะใหป้ระเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นกัท่องเที่ยว 
1108 น้ิว     finger 3827 75 

บริเวณปลายน้ิวของนกักีตาร์เป็นไตแขง็ 
   

1109 ยาวนาน           long; endless 1706 89 

ประวติัศาสตร์ของชนชาติไทยมีมายาวนานหลายร้อยปี   

1110 สหรัฐ           
united group of 
states 

6241 59 

สินคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาชา้ง 
1111 สัญญาณ          signal 2677 83 

โทรศพัทรุ่์นน้ีมีตวัรับสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท าใหรั้บเสียงไดช้ดัเจน 
1112 ผกั      vegetables 3702 76 

ผกัเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่ท าใหอ้ว้นดว้ย   

1113 แคบ        narrow 1492 90 

ถนนในซอยจะแคบกวา่ถนนสายหลกัเพราะพื้นท่ีนอ้ย   

1114 สมควร   m   u    appropriate 4323 71 

การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใชเ้งินเพื่อการกุศลอยา่งสมควร 
1115 ท่ามกลาง     m       among; amidst 2206 85 

เราตอ้งอยูท่่ามกลางคนอื่นๆ ที่เขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัเราตลอดเวลา 

1116 คุณสมบติั   u       m b   
property; quality; 
attribute 

4123 73 

คุณสมบติัที่ดีประการหน่ึงของนกัแสดงกค็ือการตรงต่อเวลา  

1117 ตนั tan Ton 3584 76 

เธอชอบท้ิงเศษอาหารลงไปในน้ีท าใหท่้อตนัและส่งกลิ่นเหมน็  



66 
 

1118 วิญญาณ  i       spirit 3127 79 

เจา้หนา้ที่น าร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล  

1119 นายกรัฐมนตรี                 mo    i  Prime Minister 5862 61 

วนัน้ีนายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรียท์หารผา่นศึกอยา่งเป็นทางการ  

1120 เท   e  pour 2295 85 

ลุงแช่มจดัแจงเทเหลา้แม่โขงผสมโซดารินใส่แกว้ซ่ึงพร่องไปแลว้เกือบหมด 
1121 พูดคุย         u  chat 2360 84 

หลวงปู่ สามารถพูดคุยไดก้บัทุกๆ คนและทุกๆ เร่ืองอยา่งสนุกสนาน 
1122 ความหวงั      m     hope 1729 88 

แม่ทุกคนตั้งความหวงัเอาไวว้่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได ้

1123 ไอ ้     
derogatory prefix 
for males 

8537 43 

ลูกอยา่ไปยุง่กบัไอม้ัน่เลย มนัไม่คู่ควรกบัเราสักนิด   

1124 ที่ไหน          where 4604 69 

พ่อบอกกบัแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกบัแม่และจะไม่เจา้ชูก้บัผูห้ญิงที่ไหนอีก 
1125 จา้ง       employ; hire 4035 73 

บริษทัประกาศตูมออกมาว่าไม่จ่ายโบนสัและเลิกจา้งคนประมาณ 100 คน 
1126 สถาน          place; site; location 5468 63 

ผูอ้ยูใ่นวยัเรียนตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัสถานและสภาพของตน 
1127 คนงาน   o       worker, employee 2153 86 

ปัญหาเดือดร้อนอยา่งหน่ึงของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย  

1128 วิชาการ                

academia; 
technology; 
expertise 

3814 74 

หนงัสือท่ีพิมพแ์จกไปนั้นมีคุณค่าในงานวิชาการเป็นอยา่งยิง่  

1129 รถไฟ         train 2286 85 

รถไฟขบวนน้ีบรรทุกเดก็จากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนงัสือที่หวัหิน 
1130 ล ้า   m break; violate 1071 93 

แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล ้าเหลือเกิน   

1131 เลก็นอ้ย           a little; bit 3816 74 

เขาเติมน ้าผึ้งลงในชาเลก็นอ้ยเพื่อใหช้ามีกลิ่นหอมข้ึน   

1132 ดินแดน  i       
territory, country, 
land 

2338 84 

ดินแดนทางตอนใตข้องประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกบัมาเลเซีย  

1133 โปรด       please 2772 81 

สมเดจ็พระเทพฯ ทรงโปรดดนตรีไทยมากโดยเฉพาะระนาด  

1134 แง ่      
point of view; 
corner 

4560 69 

อยา่แล่นแง่กบัพวกน้ีเดด็ขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก   

1135 ค าพูด    m       words; speech 4059 72 

ค าพูดของครูท าใหเ้ขามีก  าลงัใจท่ีจะเรียนต่อในระดบัสูงข้ึนไป  

1136 คะแนน           score; point 4085 72 

ครูบอกว่าคะแนนท่ีจะไดข้ึ้นอยูก่บัจ านวนและคุณภาพของงานท่ีแต่ละคนท า 
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1137 โรงแรม  o      m hotel 3977 73 

การที่โรงแรมต่างๆ เร่ิมประกาศข้ึนราคาหอ้งสัมมนา และหอ้งพกัต่างๆ แสดงใหเ้ห็นสัญญาณของธุ 
1138 กรุณา            please 1113 92 

กรุณาเปิดประตูใหด้ว้ย
ครับ     

1139 จดหมาย      m    letter 2403 83 

ทางมหาวิทยาลยัจะจดัส่งจดหมายแจง้ผลการสอบใหน้กัศึกษาทราบ 

1140 พลงังาน              
scientific energy; 
power 

4689 68 

เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย   

1141 ขบั      drive 2404 83 

คณะปฏิวติัขบัรัฐบาลออกแลว้ร่างกฎหมายใหม่   

1142 ด่ืม     m drink 3409 77 

เขาชอบดื่มยนิ รัมม่ีและเล่นไพ่ 
   

1143 หอม     m 

aromatic; smell 
good; onion; "sniff" 
kiss 

4010 72 

น ้าพริกเผานั้นเราต ากินกนัเอง ใชพ้ริกเผา หอมเผา กระเทียมเผา โขลกลงในครกหินขนาดใหญ่ 

1144 ระมดัระวงั     m           
be careful; 
cautious 

1671 88 

เม่ือจะใชส้ารเคมีฆ่าแมลงจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษเพื่อลดอนัตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง 
1145 เวที  e    i  stage 2856 80 

เม่ือมีงานร่ืนเริงคร้ังใดเธอจะข้ึนบนเวทีไปร้องเพลงต่อหนา้แขกกว่า 2,000 คน 

1146 ประเมิน      m    
assessment; to 
evaluate 

3950 73 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบญัชีเดินสะพดัจะขาดดุลสูงข้ึนร้อยละ 6.7 ของจีดีพี 
1147 ก าเนิด   m       birth 3195 78 

ตวัหนงัสือไทยมีก าเนิดมาอยา่งไร    

1148 เคลื่อนไหว              move 3785 74 

ผูป่้วยเคลื่อนไหวร่างกายไดแ้ลว้ 
   

1149 เลิศ       
excellent; first-
rate; perfect 

1427 90 

กลุ่มนกัธุรกิจร่วมกนัด่ืมสุรารสเลิศหลงัเสร็จส้ินการเจรจา  

1150 หนอง       
pus; swamp, bog, 
mire 

1640 89 

ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลกั ตามหนอง ใหดิ้นโคลนเคลือบตวั เพื่อป้องกนัเหลือบและแมลงมาตอม 
1151 เช่ือม        m link; join; connect 2035 86 

นายกฯ เดินทางไปเช่ือมสัมพนัธ์ทางการคา้ที่ประเทศมาเลเซีย  

1152 สะทอ้น            
rebound; bounce; 
reverberate 

3631 75 

การนิยมมีบุตรชายสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะสังคมไทย ที่ถือว่าผูช้ายส าคญักว่าผูห้ญิง 
1153 ประสาน           

to connect; to 
agree with 

2744 81 

ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่   

1154 ป่วย      sick 2417 83 

หมอที่น่ีไม่ค่อยยอมอธิบายว่าคนไขป่้วยเป็นอะไร   

1155 เยอะ      much; a lot 5089 64 
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เขามีมรดกเยอะจะตาย ยงัมาท าเป็นงกอีก   

1156 ฤด ู       u  season 2453 83 

ฟ้าทะลายโจรนั้นข้ึนไดท้ัว่ไปในดินทุกชนิด และปลูกไดทุ้กฤดู  

1157 เขม้แขง็    m       strong (mental) 2000 86 

เธอตอ้งเขม้แข็งเขา้ไว ้มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่   

1158 สูตร      formula 1910 87 

การกินอาหารสูตรน้ีมีผลดีต่อความดนัเลือดมาก   

1159 ฟัน fan tooth 2904 80 

เขาฟันกิ่งไมท่ี้ยืน่ออกมาเกะกะทางเดิน 
   

1160 เทา้       foot 4589 68 

เขาเทา้โต๊ะก่อนจะลม้ลงไป    

1161 หล่อน       her 9611 32 

เขาสัญญาว่าจะปลูกบา้นใหห้ล่อน    

1162 วางแผน             to plan 2797 80 

ผูร้้ายวางแผนการท่ีจะก่อการคืนน้ี 
   

1163 เก่าแก่          ancient; old 1025 93 

อั้งยีซ่านเหอเป็นสมาคมลบัเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ   

1164 ลบั     
secret; vanish; to 
sharpen a knife 

3745 74 

ผูช้ายคนน้ีไม่เคยลบัไปจากความจ าของผมเลย   

1165 ลุก     erect 5745 60 

เขาหยบิน ้ามนัมาราดอยา่งระวงัจนไฟลุกพร่ึบ   

1166 เติม    m add, fill 2281 84 

พ่อเติมน ้ามนัเคร่ืองลงไปในถงัอีกประมาณคร่ึงลิตร   

1167 ทนัสมยั         m   
modern; up-to-
date 

1717 88 

เขามกัมีเร่ืองทนัสมยัมาเล่าใหเ้พื่อนฟังอยูเ่สมอ   

1168 ระวงั         beware 3767 73 

ใชค้อมพิวเตอร์บ่อยๆ ระวงัไวรัสคอมพิวเตอร์หน่อยนะ  

1169 ลอย      float 3754 73 

บอลลูนลูกน้ีถูกน าออกไปปล่อยใหล้อยอยูใ่นอากาศถึงสองชัว่โมง  

1170 พอดี       i  fit 4031 71 

หางเสือน้ีจะบิดไปในทางท่ีจะท าใหเ้คร่ืองบินเลี้ยวเขา้วงพอดี  

1171 สะสม       m 
cumulative; 
collection 

2577 82 

เช้ือโรคต่างๆ ไดส้ะสมและเพิ่มข้ึนอยา่งมากมายในหอ้งส านกังาน  

1172 ท่องเที่ยว               travel 3796 73 

เพลินตามีใจใฝ่ฝัน ใคร่จะไดท้่องเที่ยว และเดินทางตามที่ต่างๆ ที่เขาอยากไป 
1173 ชยั       victory 4968 65 

ทีมเจา้บา้นไดรั้บชยัในการแข่งขนัเบสบอล   

1174 โดยตรง  o     o  directly 4031 71 

ลูกนอ้งพูดกบัหวัหนา้โดยตรงไม่ออ้มคอ้ม   



69 
 

1175 เมีย mi   wife 3481 75 

เขาหยา่กบัเมียตั้งแต่เดือนท่ีแลว้ เป็นข่าวดงัจะตาย   

1176 ขอ้ความ            m message 4576 67 

อาจารยส์ั่งใหน้กัเรียนตดัขอ้ความเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มจากหนงัสือต่างๆ มาอ่านหนา้หอ้ง 
1177 คิดถึง            miss 3533 75 

ผมอดที่จะคิดถึงพ่อแม่พี่นอ้งของผมที่อยูบ่า้นนอกไม่ได้  

1178 ประชาธิปไตย                        democracy 4281 69 

การมีผูน้  าแบบเลือกตั้งเป็นท่ีนิยมเพราะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตย 
1179 บวช b     ordinate 1085 92 

คนไทยมีความเช่ือถือว่าการมีลูกผูช้ายจะพาพ่อแม่ข้ึนสวรรคไ์ด ้ถา้ลูกชายบวชให้ 
1180 ลาย      striped 3336 76 

หลงัคลอด ผูห้ญิงมกัจะมีทอ้งลาย 
   

1181 ยกเวน้         except 3015 78 

ข่าวความลม้เหลวทางเศรษฐกิจบัน่ทอนความเช่ือมัน่คร้ังใหม่ใหน้ักลงทุนและคร้ังน้ีกค็งจะรุนแรงกว่าทุกๆ คร้ังยกเวน้แต่ว่ารัฐบาลจะมี
หนทางรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
1182 พลอย        gem; jewelry 3741 73 

ชาวพื้นเมืองพวกน้ีนบัไดว้่าเป็นกลุ่มท่ีส าคญักลุ่มหน่ึงท่ีขดุแร่ขุดพลอยขาย 
1183 มิใช่ m         is not 4259 69 

การวิจารณ์อะไรกต็ามตอ้งมีลกัษณะสร้างสรรค์ มิใช่ท าลาย  

1184 องคก์าร  o       organization 4122 70 

เขาไดเ้รียกร้องใหมี้การจดัตั้งองคก์ารนกัศึกษาข้ึน   

1185 ลูกคา้           customer 4328 69 

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ไดห้ากขาดลูกคา้รายใหญ่ คือโรงเรียน 

1186 เพราะฉะนั้น                  therefore 2611 81 

ลูกไม่ท าตามสัญญาที่ใหไ้วก้บัแม่ เพราะฉะนั้นลูกตอ้งถูกลงโทษตามท่ีตกลงกนัไว ้

1187 ทนั      
catch up with; 
quickly; speedy 

2538 82 

นกัข่าวตอ้งหาข่าวใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
   

1188 ริม rim edge; at the side of 3571 74 

อยา่เดินริมระเบียงเพราะจะตกลงไปได ้    

1189 ทุกวนัน้ี              nowadays 2734 80 

คนเราทุกวนัน้ีมกัสวมหนา้กากเขา้หากนั    

1190 แถบ        strip; zone 2122 85 

บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเชค็เบิกในบญัชีของบริษทัใหญ่ๆ ใหบ้ริษทันั้นๆ ทุกวนั 
1191 ยอ่ย       small; insignificant 4026 71 

ผูป่้วยที่มีปัญหาเร่ืองล าไส้ตอ้งกินอาหารยอ่ยง่ายๆ เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก 
1192 มา้ m   horse 4060 70 

เวลาผมนัง่ตีระนาดน่ีตอ้งเอามา้เต้ียๆ มารองกน้ ไม่งั้นตีไม่ถนัด  

1193 ช่ืนชม            om admire; praise 1834 87 
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นึกถึงหนงัสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แลว้กน่็าช่ืนชมความสามารถของคนเขียน 

1194 คอมพิวเตอร์     m   i      computer 2678 80 

ผูท้ี่เขียนโปรแกรมภาษาเคร่ืองส่วนมากมกัจะมองคอมพิวเตอร์ในแง่ท่ีประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ซีพีย ูหน่วยความจ า และพอร์ต 
1195 กระตุน้          stimulate; excite 3228 76 

หนงัสือพิมพก์ระตุน้ใหรั้ฐบาลตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินท ากินแก่เกษตรกร 
1196 รับรอง          guarantee; confirm 4164 70 

เทศกาลปีใหม่ผมไม่ไดห้ยดุเลย เพราะตอ้งรับรองแขกผูใ้หญ่ที่มางาน 

1197 ทิศ      
direction of 
compass 

3191 77 

ก าแพงวดัทั้งส่ีทิศทาสีขาว ดูสะอาดตา    

1198 ฝูง      group; crowd 1672 88 

หงส์หลายฝูงก  าลงัมุ่งหนา้ไปยงัประเทศเขตร้อน   

1199 โค   o  cow 2860 79 

โคพนัธ์ุน้ีใหน้ ้านมมาก 
    

1200 ไฟฟ้า         electricity 3382 75 

คอมพิวเตอร์มือถือสะดวกที่ใชแ้บตเตอร่ีแทนไฟฟ้าได้ ท าใหไ้ม่ตอ้งกงัวลเวลาไปในที่ท่ีไม่มีไฟฟ้า 
1201 ออกแบบ       b     to design 3943 71 

การสร้างงานศิลปะระดบัชาติ ไดว้่าจา้งฝร่ังมาออกแบบตกแต่งพระบรมมหาราชวงัหรือพระท่ีนัง่ 
1202 ทน   o  bear; endure 3288 76 

ไมส้ักทนกว่าไมย้าง 
    

1203 ส่ือสาร           communicate 6239 54 

คนต่างชาติต่างภาษาส่ือสารกนัไม่รู้เร่ือง    

1204 งบประมาณ          m    budget; estimate 6422 53 

คณะวิจยัติดตามผลจดัท ามาตรฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใหน้กัเรียนใชว้างแผนงบประมาณ 
1205 ลูกสาว           daughter 3490 74 

เขามีลูกสาว 2 คน คนโต 9 ขวบ และคนเลก็ 3 ขวบ  

1206 ท านอง    m      form; manner way 4507 67 

เร่ืองท านองน้ีเคยเกิดข้ึนเม่ือ 10 ปีที่แลว้   

1207 ประโยค           sentence 4725 65 

ปีน้ีมีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ไดเ้ปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป  

1208 แลว้แต่            up to; depends on 3163 77 

ราคาประมูลเร่ิมตั้งแต่ 1,000 กว่าบาท สูงสุด 4,000 กว่าบาท แลว้แต่ท าเล 
1209 ล าบาก   m b    difficult; hardship 2533 81 

น ้าท่วมใหญ่ปีน้ีมีผูค้นล าบากยากแคน้กนัถว้นทัว่ทุกระแหง  

1210 สร้างสรรค ์          
create; invent; 
make 

2898 78 

เขาไดรั้บเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผูส้ร้างสรรคศ์ิลปะที่มีผลงาน… 
1211 มีอาย ุ mi          aged; old 2512 81 

เม่ือเรามีอายมุากข้ึน ส่วนของการรับรู้สีจะนอ้ยลง   

1212 ภาษ ี          tax 4485 67 
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เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก   

1213 ป้า     aunt 5631 58 

เม่ือถึงคราวที่แม่ตอ้งไปต่างจงัหวดันานๆ แม่จะใหป้้ามาคอยดูแลหนูนาเสมอ 
1214 กองทพั           army, troops 2210 84 

ในท่ีสุดกองทพัของนายพลเจียงไคเชก็กห็นีไปตั้งมัน่ท่ีไตห้วนั  

1215 คุณแม่   u  m    mother 3820 72 

คุณแม่เป็นผูห้ญิงที่ท  าอาหารอร่อยที่สุด    

1216 โกรธ       angry 4245 68 

ผมโกรธที่เขาหกัหนา้ผมกลางที่ประชุม 
   

1217 กลอ้ง        camera 1854 86 

ผมยกกลอ้งข้ึนเพื่อเร่ิมบนัทึกภาพถ่ายในงาน   

1218 ภาพยนตร์            o  movie 5093 62 

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ชุดใหม่ท างานไดดี้ดงัใจนึกสมใจผูก้  ากบัมือหน่ึง 

1219 จินตนาการ   i              imagine 1727 87 

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกวา้งไกลมาก   

1220 แฟน      
fan; boyfriend, 
girlfriend 

5345 60 

นกัมวยออกหมดัรุกไล่คู่ชกเรียกเสียงโห่ฮาจากแฟนมวยรอบสนามไดทุ้กระยะ 
1221 ทรัพยสิ์น         capital; asset 5648 58 

ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดตอ้นทรัพยสิ์นและเชลยศึก กลบัสู่กรุงหงสาวดีเป็นจ านวนมหาศาล 
1222 สว่าง         bright; shining 2739 79 

สีของรองพื้นท าใหห้นา้ของนางแบบสว่างข้ึน   

1223 หลบั     asleep 4548 66 

ถา้คืนใดหลวงพ่อไม่ไดย้นิเสียงกลองแลว้ท่านนอนไม่หลบั  

1224 ทางเลือก              alternative; choice 1991 85 

การเดินทางเขา้กรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะท าได ้
1225 ยติุธรรม            m fair; just 2733 79 

เจา้หนา้ท่ีควบคุมการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปอยา่งยติุธรรม ไม่มีการซ้ือเสียง 
1226 ยศ     rank; title 1773 87 

เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ กก็ลวัเกรงเขาทั้งนั้น   

1227 ก่อใหเ้กิด                cause; produce 4436 67 

จ านวนคนว่างงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกขณะอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 
1228 จดัตั้ง          establish 3924 70 

องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัตั้งองคก์รต่างๆ ข้ึนมา เพื่อรองรับตามสายงานแต่ละเป้าหมาย 
1229 ขวา       right 2540 81 

การฟังเร่ืองท่ีครูสอนแบบทะลุหูซ้ายออกหูขวาไม่จดัว่าเป็นการเรียนรู้ 
1230 ทางออก             exit 1349 90 

หมู่บา้นน้ีอยูใ่กล้ๆ  กบัทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น ้า  

1231 เบา baw light 6207 53 
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เขาหวัเราะเบาๆ ดว้ยความสุขใจ เม่ือนึกยอ้นกลบัไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกคร้ัง 
1232 โคง้       bow; bend; incline 1511 89 

สุภาพบุรุษโคง้สุภาพสตรีเพื่อขอเตน้ร า    

1233 ครอง        put on; possess 1880 86 

พระบวชใหม่ครองผา้เองยงัไม่เป็น 
   

1234 กาล      
time; era; tense 
(grammar) 

1635 88 

คนเราตอ้งแก่ไปตามกาล 
    

1235 เรียกร้อง             demand 4330 67 

คนกรุงเทพฯ เรียกร้องใหรั้ฐบาลแกปั้ญหาจราจร   

1236 ค่าใชจ่้าย                  charge; cost 3745 71 

วิธีการน้ีท าใหป้ระหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  

1237 ลม้   m 
abolish; die; fall 
down 

2312 82 

พวกเขาท าเช่นน้ีกเ็พื่อจะลม้โครงการ 
   

1238 วงการ  o       circle 2706 79 

Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนกัปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน 

1239 สาธารณะ                 
public; a public 
place 

2562 80 

การตั้งค  าถามต่อสาธารณะเช่นน้ี ช้ีใหเ้ห็นว่าเขาก  าลงัยดึติดกบัอดีต 
1240 กลาย       become 1353 90 

จากที่เคยเป็นเพื่อนสนิทคบหากนัมานานแสนนาน ทั้งคู่กลายมาเป็นศตัรูท่ีพร้อมจะเชือดเฉือนกนัไดทุ้กเวลา 
1241 ศกัดิ์      

prestige; power; 
honour 

3188 76 

ในกรุงเทพฯ ทุกคนตอ้งแยง่กนัท ามาหากิน แยง่กนัมีหนา้มีตา มียศ มีศกัดิ์  
1242 ต่ืน       to awaken 4173 68 

เขามกัต่ืนวิชาเสมอ ไม่ว่าจะมีการบรรยายทางวิชาการที่ไหนเขาตอ้งไปเกือบทุกที่ 
1243 หวาน      sweet 4426 66 

น็อตตวัน้ีเกลียวหวานเสียแลว้    

1244 ทบั      overlay; put on top 1909 85 

สมศรีน ากอ้นหินสวยๆ มาทบักระดาษ 
   

1245 อิทธิพล            o  influence 5423 58 

ผูมี้อิทธิพลทั้งหลายตอ้งมีการ์ดคอยคุม้ครองอารักขาเวลาเดินทาง  

1246 ไก ่     chicken 3067 76 

มีการชกัชวนใหค้นไทยเลี้ยงไก่ไวก้ินไข่    

1247 เกรง   e   fear; be afraid of 1572 88 

บรรดาผูบ้ริการเกรงว่า การน ารถหุ่นยนตม์าใชง้านจะท าใหค้นงานไม่พอใจ 
1248 ที่จริง        i  actually; in fact 2186 83 

ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว ้    

1249 ใกลเ้คียง        i    
similiar to, 
resemble 

2244 83 

ลูกสาวมีหนา้ตาใกลเ้คียงกบัคุณพ่อมาก    

1250 ถดั      next 2372 82 
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ขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มไปน้ีสามารถใชเ้พื่อช่วยเลือกหาค าตอบถดัไปไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
1251 ลงมือ  o  m   start; begin 1691 87 

หลงักลบัมาถึงเมืองไทยสัปดาห์กว่าๆ เขาเร่ิมลงมืออ่านหนงัสือต่างๆ ท่ีซ้ือมาจากอเมริกา 
1252 คาด       forecast; expect 4283 67 

ผมเห็นคุณลุงวยัเลยกลางคนตดัผมเกรียน นุ่งผา้โสร่งไหม ใชผ้า้ขาวมา้คาดเอวลุกข้ึนจากกลุ่มผูช้มในแถวหนา้ๆ เดินดุ่มออกไป 
1253 ยาง      rubber 1998 84 

ขณะแกะสลกัน ้าเตา้ตอ้งจุ่มน ้าตลอดเวลามิฉะนั้นจะด าเพราะน ้าเตา้มียางมาก 
1254 บริโภค b              consume 3323 74 

ประเทศไทยเพาะปลูกขา้วเจา้ เพื่อบริโภคเป็นอาหารหลกั  

1255 ไล่     chase 3106 76 

เม่ือเต่ียทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เต่ียรู้สึกเก๊กซิมมากท่ีเลี้ยงลูกไม่ไดดี้ 
1256 แถม      m plus, added 4649 63 

แม่คา้แถวน้ีใจดี มกัจะแถมใหเ้กินท่ีซ้ือเสมอ   

1257 ผลประโยชน์                
interests; benefits; 
profit 

4056 68 

ขบวนการพูโลไดเ้กิดการแตกแยกอยา่งรุนแรงในเร่ืองของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตวั 
1258 หนาว      cold 3376 73 

ประเทศนอร์เวยจ์ดัเป็นประเทศที่อยูใ่นเขตหนาว   

1259 ปรารถนา               
to wish for; to 
desire 

2840 78 

การตายเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครปรารถนา แต่กเ็ป็นส่ิงท่ีทุกคนหนีไม่พน้ไม่ว่าจะมัง่มีหรือยากจนเพียงใด 

1260 นดั     
shot; appointment; 
date 

3680 71 

พนกังานขายท่ีดีตอ้งไปตามนดัทุกคร้ัง    

1261 หลาน      grandchild 3182 75 

ภาพอาการงอนงอ้ระหว่าง 2 นา้หลาน จึงปรากฏลางๆ ออกมา  

1262 จนกว่า   o       until, till, as far as 2100 83 

ขอ้มูลที่บนัทึกบนดิสกจ์ะเกบ็ไวไ้ดจ้นกว่าจะมีการอดัขอ้มูลใหม่ทบัลงไป 

1263 ความเช่ือ      m         faith 4532 64 

คนไทยมีความเช่ือในเร่ืองผีสางเทวดามาชา้นานแลว้   

1264 ทฤษฎี           i  theory 6795 46 

รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอยา่งไรนั้น จะตอ้งทดสอบกนัอีกมาก 

1265 พระราชบญัญติั                 b       act; bill 7911 37 

พระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ออกในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2544 
1266 ใส     clear 3762 70 

เดก็สาวนัง่ส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคลา้กบัระนาดเอกดว้ยท่าทีเอียงอาย 
1267 เรียบ       smooth; orderly 2807 78 

กระเพาะปัสสาวะเป็นอวยัวะท่ีมีผนงัเป็นกลา้มเน้ือเรียบ อยูห่ลงัหวัเหน่า 
1268 เปรียบเทียบ               compare 5054 60 

เราจะตีความหมายงานศิลปะไดโ้ดยเปรียบเทียบกบังานของผูอ้ื่นซ่ึงท าใหเ้ราสามารถวดัคุณค่าของงานช้ินนั้นได ้
1269 เง่ือนไข             condition 4917 61 
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เรามีเง่ือนไขทางสังคมว่าตอ้งเคารพในส่ิงของของผูอ้ื่น  

1270 ประชา            citizens; people 1562 88 

ชาวประชาต่างสรรเสริญรัฐบาลท่ีท าใหเ้ศรฐกิจดีข้ึน   

1271 ประดบั          decorate; adorn 1894 85 

เธอเกบ็ดอกไมป่้าเหล่าน้ีมาประดบัโต๊ะอาหาร   

1272 เตือน       warn 2799 78 

พ่อแม่เตือนลูกใหร้ะวงัอนัตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า   

1273 บวก b     add; plus 2031 84 

เร่ืองน้ีเราควรพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบ   

1274 เหรอ      really? 8205 34 

เธอใชเ้งินหมดแลว้เหรอ ตั้งสองหม่ืนบาท   

1275 นบัถือ           respect 2932 76 

คนไทยนบัถือพระเจา้สิทธตัถะ    

1276 เจ็บ      pain; to hurt 4113 67 

ความโหดร้ายที่เขากระท ากบัผม ท าใหผ้มเจ็บมานานหลายปี  

1277 คลอง        canal 2349 81 

คลองแสนแสบเด๋ียวน้ีไม่เหมือนเม่ือก่อน   

1278 เปอร์เซ็นต ์      e  percent 1785 86 

โอกาสท่ีพรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามทอ้งถิ่นมีเปอร์เซ็นตค่์อนขา้งมากทีเดียว 
1279 อก     breast; chest 3518 71 

การตกจากที่สูงและหกลม้รุนแรงอาจท าอนัตรายต่อแนวอกของกระดูก 
1280 พลิก       turn; turn over 1820 85 

ถา้ตอ้งการอ่านเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีเพิ่มเติมแลว้ใหพ้ลิกหนา้ไปยงัหนา้ 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได ้
1281 ไหว     

shake; tremble; be 
able 

3595 71 

พอมีเสียงระเบิดข้ึนเรือนกไ็หวไปทั้งหลงั   

1282 เพชร      diamond 4782 61 

ฉันชอบเพชรรูปหยดน ้า มนัดูมีเสน่ห์ดี    

1283 ถึงกบั           
so as; so that; as 
the result 

2425 80 

ผูป่้วยโรคจิตบางคนไม่ยอมไปพบแพทย ์การขดัขืนบางคร้ังรุนแรงถึงกบัใชก้  าลงักาย 
1284 ห่วง       worried 4361 65 

หล่อนเห็นชายสามส่ีคนแบกโซ่และห่วงเหลก็ตรงเขา้มา  

1285 ตวัแทน  u         

agent; 
representative; 
replacement 

3204 74 

เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมามีการเจรจาระหวา่งตวัแทนของรัฐบาลกบักลุ่มสมชัชาคนจนในเร่ืองการขอข้ึนราคาขา้ว 
1286 กู  u  I 3455 72 

กูก  าลงัฝันดีว่าก  าลงับินอยูพ่อดี 
   

1287 ธนาคาร               bank 4447 64 

ธนาคารชาติใหข้ึ้นดอกเบ้ีย แต่ไม่มีการด าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2532 
1288 น าเขา้   m      import 3851 69 
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บริษทัเราน าเขา้สินคา้ประเภทน้ีเป็นรายแรกของเมืองไทย  

1289 ตอนนั้น          then 3391 72 

ในอดีตนกัศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหนา้ตึกเอนกประสงคซ่ึ์งตอนนั้นยงัเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเน่ืองกบัตึกโดม 
1290 ปรึกษา           consult 4055 67 

คนไทยเร่ิมปรึกษาจิตแพทยม์ากยิง่ข้ึน 
   

1291 ทดสอบ            test 2635 78 

นกัวิทยาศาสตร์ทดสอบยาท่ีท าข้ึนว่ามีผลขา้งเคียงหรือไม่  

1292 ช าระ     m     pay off debts; clean 4175 66 

ผูเ้ช่าไม่ไดช้  าระค่าเช่าบา้นเป็นเวลาสองเดือนแลว้   

1293 ลบ     delete; minus 2569 79 

ถา้ลบความรู้สึกเหล่าน้ีไปได ้คุณกจ็ะมีความสุข   

1294 ยกัษ ์     giant 1766 85 

ในละครของเรามียกัษม์าร่ายเวทดว้ย    

1295 ลงทุน  o    u  invest 2911 76 

รัฐบาลน าเงิน 1 ลา้นปอนดม์าลงทุนสร้างทางรถไฟสายลพบุรี-อุตรดิตถ์ 
1296 วงั     palace; to encircle 2653 78 

คนท่ีท างานในวงัลว้นเป็นขา้ราชบริพารทั้งนั้น   

1297 ทั้งนั้น          all; every 2817 77 

ทุกคนลว้นแลว้แต่เป็นเพื่อนกนัทั้งนั้น    

1298 เท่าไร          
how much; how 
many 

1877 84 

ยิง่เราเขา้ใจประสบการณ์ของมนุษยม์ากข้ึนเท่าไร เรากย็ิง่เขา้ใจอธิบาย และท านายพฤติกรรมของมนุษยไ์ดม้ากเท่านั้น 

1299 ฉะนั้น           
thereupon; 
therefore 

3384 72 

เธอเป็นคนพูดตรง ฉะนั้นอยา่ไปถือสาอะไรเลย   

1300 เทคนิค          technique 3341 72 

การสร้างผลงานช้ินน้ีเป็นเทคนิคท่ีแทบไม่น่าเช่ือว่าจะท าไดถ้ึงรายละเอียดเช่นน้ี 
1301 ความเร็ว      m  e  speed 1293 89 

รถแล่นดว้ยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่โมง   

1302 ดนั dan push 3655 70 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลดนัใหผู้ช่้วยหวัหนา้ฝ่ายการผลิตข้ึนเป็นหวัหนา้ฝ่ายการผลิต 
1303 บนัได ban daj staircase 2505 79 

ในการข้ึนบนัไดเราควรชิดขวา 
   

1304 แต่ว่า          however; but 2507 79 

เขาไดแ้ต่งงานกบัคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผูห้ญิงคนนั้นไม่ไดรั้กเขา 
1305 วิทยา             science; knowledge 2918 76 

การศึกษาเร่ืองศาสนาสามารถศึกษาไดท้ั้งแนววิทยาศาสตร์ และแนวแห่งความเช่ือเกี่ยวกบัหลกัทางปรัชญา 
1306 เด๋ียว       soon; shortly 5710 52 

ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเด๋ียวก่อนเขา้นอน 
   

1307 พระเอก            hero; leading actor 1366 89 

ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิตน าบุคลิกภาพของเจา้นายหนุ่มองคน้ี์ไปสร้างเป็นพระเอกในนวนิยายเร่ืองปริศนาอนัลือลัน่โด่งดงั 
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1308 สวม     m wear 2845 76 

ทนัทีท่ีผูบ้ริหารคนเก่าลาออกกมี็คนใหม่เขา้มาสวมต าแหน่งทนัที  

1309 ปู  u  crab 2655 78 

พ่อแม่ก  าลงัปูท่ีนอนใหคู้่บ่าวสาว 
   

1310 ตรา      
brand, stamp, 
inprint 

2344 80 

ตระกูลโอวเป็นเจา้ของยาหม่องตราเสือและหนงัสือพิมพจี์นทั้งในสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทย 

1311 แมก้ระทัง่ m              even if 1283 89 

วนัน้ีงานยุง่มาก แมก้ระทัง่เวลากินยงัแทบจะไม่มี   

1312 มั้ย m   question particle 6498 46 

ในความฝัน คุณว่าคุณถูกยงิท่ีหนา้ผาก แสกหนา้ ตายคาท่ีใช่มั้ย  

1313 ทอด        fried 2409 80 

เขาน าเรือมาจอดทอดสมอไวห้นา้หาด ใกลก้ระท่อม   

1314 เหลือง        yellow 2641 78 

คนท่ีเป็นแม่ขอแต่เพียงไดเ้กาะชายผา้เหลืองของลูกกเ็หมือนไดข้ึ้นสวรรค ์
1315 เมตร m    meter 3144 74 

ตลิ่งล  าน ้าชีชนั และสูงมากราวๆ 20 เมตร   

1316 ถุง      bag 2998 75 

ผมตอ้งท าหนา้ท่ีทุกอยา่งตั้งแต่เขียนบิล เกบ็เงิน ทอนเงิน เอาหนงัสือใส่ถุง ในบางคร้ังยงัตอ้งคอยตอบค าถามของลูกคา้คนอื่นๆ 
1317 แขง็แรง            strong 2946 75 

ลูกชายของเขาดูแขง็แรงข้ึนหลงัจากท่ีไปเขา้คอร์สเพาะกายมา  

1318 ต าหนิ   m     blame; condemn 961 92 

เขาไม่สนใจวา่เธอจะเป็นผูห้ญิงมีต าหนิมาก่อน   

1319 มาตรการ m              measure 3967 67 

กรมอาชีวศึกษามีมาตรการตา้นยาเสพติดแนวใหม่   

1320 เลข      number; digit 1613 86 

เดก็ผูช้ายส่วนใหญ่มกัชอบเรียนเลขมากกว่าวิชาอื่นๆ   

1321 สาระ         content 3163 73 

กิจท่ีจะไปจบัผีกนันั้นเป็นเร่ืองน่าขนัไร้สาระท่ีสุด   

1322 ฉลาด           wise, smart 2173 82 

การถือว่าเป็นคนเก่ง ตอ้งอยา่ลืมว่าฉลาดแต่อยา่งเดียวเท่านั้นไม่พอ ตอ้งเฉลียวดว้ย 
1323 อนามยั        m   sanitation 1371 88 

รัฐบาลไดเ้อาใจใส่กบัอนามยัของประชาชนมากกว่าคร่ึงศตวรรษแลว้  

1324 วิทย ุ             radio 2749 77 

เม่ือภรรยาของขา้พเจา้ทราบข่าวจากวิทยแุละหนงัสือพิมพ์ เธอกเ็ป็นลมแลว้ฟ้ืนอยูห่ลายคร้ัง 
1325 ขวบ        years 1940 84 

ลูกของเธออายจุะชนขวบแลว้ 
   

1326 ประสงค ์          wish; to desire 3149 73 

สินเช่ือน้ีจะใหก้บัลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะซ่อมแซมตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น 
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1327 แขง็       solid, hard, strong 2258 81 

ตอ้งรอใหปู้นปลาสเตอร์แขง็กว่าน้ีอีกถึงจะลงสีได ้   

1328 หมา m   dog 3724 68 

เสียงเห่าของหมายามค ่าคืนเป็นส่ิงท่ีสมบุญจะตอ้งพึ่งพาอาศยัอยูเ่สมอ 
1329 เศษ      fraction; fragments 2257 81 

นกพื้นเมืองของคิวบามีล  าตวัยาวประมาณสองน้ิว หนกัเพียงเศษหน่ึงส่วนสิบออนซ์ 

1330 บรรยาย b        
describe; lecture; 
explain 

2937 75 

ผูป้ระสบเหตุก  าลงับรรยายเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหต้  ารวจฟัง  

1331 รางวลั          award; prize 3668 69 

คนเราชอบผูท้ี่ใหร้างวลัหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผูท้ี่ท  าใหเ้ราเสียผลประโยชน์ 
1332 เงียบ       silent 5257 55 

นิภาเงียบไปหลายเดือนแลว้ ไม่รู้ว่าเป็นอยา่งไรบา้ง   

1333 ตึก      building 2901 75 

เจา้ของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลงับนท่ีดินแปลงน้ี  

1334 ความดี      m  i  goodness 1973 83 

ยา่กบัฉันช่วยเหลือท ามาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเขา้ตาอาเลย 

1335 มอบ m     
assign; commit; 
entrust 

3394 71 

ฉันกบันอ้งช่วยกนัมอบปากกระทงใหดู้เรียบร้อยสวยงาม  

1336 อบอุ่น         warm; friendly 2071 82 

บริเวณแถบเขตศูนยสู์ตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์ส าหรับนกที่อพยพมา 
1337 เสียหาย           damaged 1997 83 

ฟ้าผ่าบา้นคนและตน้ไมล้ม้ตายเสียหายอยา่งหนกั   

1338 ไข ่      eggs 2581 78 

แม่เต่าจะข้ึนมาไข่ไวบ้นพื้นทรายท่ีค่อนขา้งแหง้   

1339 ถึงขนาด                
size; magnitude; 
dimension 

1273 89 

แตงโมโตมากถึงขนาดยกคนเดียวไม่ไหว   

1340 อุปสรรค            obstacle, difficulty 2167 81 

ชาวไทยอีสานและชาวลาวเป็น 2 ชนชาติที่ไม่มีอุปสรรคดา้นภาษาในการไปมาหาสู่กนั 

1341 ไหว ้     
to wai (prayer 
gesture) 

2657 77 

แม่หนูรีบประนมมือไหวญ้าติผูใ้หญ่โดยพ่อไม่ตอ้งเตือน  

1342 ประกนั          insure; guarantee 3288 71 

หวัหนา้ฝ่ายผลิตประกนัความสามารถของเขา   

1343 แขน        arm 4605 60 

ผูห้ญิงคนน้ีมีแขนเรียวสวยราวกบัแขนของนางละคร   

1344 สระ        pool; wash 2081 82 

หงส์คู่หน่ึงบินว่อนรอบสระเพื่อลงกินน ้า    

1345 ขอบ        edge 2618 77 

เดก็เลก็ๆ มกัจะเดินชนขอบโต๊ะ 
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1346 กา้วหนา้          
to progress; 
advance 

2876 75 

วงการอุตสาหกรรมไทยกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว   

1347 ขนม       m candy 2947 74 

อยา่กินขนมมากเพราะจะท าใหอ้ว้น    

1348 แพ ้       lose 3007 74 

เขาแพอ้ยา่งไม่มีทางสู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต   

1349 นึกถึง            
think about; 
remember; regard 

2914 74 

ฉันอาจจะนึกถึงแฟนเก่า แต่ความรู้สึกกไ็ม่วาบหวามใจเหมือนแต่ก่อน 
1350 พื้นดิน         i  ground; land 809 93 

เงินยวงเป็นวตัถุธาตุที่หายากมาก มีอยูใ่นพื้นดิน โดยมีดินลูกรังหุม้ห่ออยูเ่ป็นเปลือกนอก 
1351 เจตนา              intent 6039 47 

ในชีวิตน้ีขา้พเจา้ไม่เคยมีเจตนาจะท าใหผู้อ้ื่นเดือดร้อนหรือขุ่นเคืองใจเลย 
1352 ผ่อนคลาย               relax 1037 91 

หมอตอ้งการใหเ้ขาผ่อนคลายความวิตกกงัวลลงบา้ง   

1353 เจา้นาย           master, boss 2236 80 

ศาลน้ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของพระเจา้แผ่นดิน เจา้นายบางพระองค ์รวมทั้งคนทัว่ไปดว้ย 
1354 ก าแพง   m       wall; barrier 1823 84 

ทหารพม่าสุมไฟทลายก าแพงที่สร้างไวไ้ดส้ าเร็จ   

1355 นานา         many; various 1334 88 

ในร้านน้ีมีผลไมน้านาชนิดใหลู้กคา้ไดเ้ลือกซ้ือ   

1356 บญัชี b      i  account 5895 48 

เธอมีหนา้ท่ีท  าบญัชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน  

1357 ภูเขา   u       mountain 1591 86 

ภาพภูเขาที่เคยเขียวชอุ่มกลบัเป็นเขาหวัโลน้ไปหมดแลว้  

1358 ถอน        withdraw; cancel 3907 65 

พล.อ.ชวลิตยงใจยทุธถอนตวัจากคณะรัฐบาล   

1359 แน่ใจ           sure 3195 72 

เขาแน่ใจวา่ถา้เขาวิ่งเตน้เขากค็งจะไดส้ัญญาจา้งสร้างตึกหลงัน้ี  

1360 วยัรุ่น         young; teenager 2325 79 

มีผูก้ล่าวว่านกัแสดงนกัร้องวยัรุ่นในบา้นเรานั้นส่วนมากจะเป็นผูมี้ปัญหามาก่อน 

1361 ถนดั         
be skilled; be 
convenient 

1440 87 

เหตุผลของฝ่ายที่โตแ้ยง้จะมีอยา่งไรบา้ง ตอนน้ีกจ็  าไม่ถนดัเสียแลว้ 
1362 เกียรติ       honor; glory; fame 2381 79 

ในความเป็นทหาร เรายอ่มใหเ้กียรติ และไม่ลดศกัดิ์ศรีของผูบ้งัคบับญัชา 
1363 กระเป๋า          bag 4268 62 

กระเป๋ามีหลายแบบ เช่น กระเป๋าถือของผูห้ญิง กระเป๋าใส่เส้ือผา้ กระเป๋าเอกสาร 
1364 อนัดบั         

level; grade; 
sequence 

3515 69 

พระสงฆน์ัง่ตามอนัดบั ขณะที่สวดมนต์    

1365 ขา้      me; slave 4947 56 
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ขา้อยากขอความช่วยเหลือจากเจา้สักหน่อย   

1366 หญา้     grass 2279 80 

หญา้เป็นอาหารของสัตวห์ลายชนิดไม่เฉพาะแต่ชา้ง มา้ ววั และควาย 
1367 รอด       survive 2274 80 

ถา้คนไทยร่วมกนัท าธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เขา้ใจในการร่วมกนัท างาน 
1368 พึ่ง       depend on 1550 86 

ก่อนที่จะพึ่งใคร เราจะตอ้งช่วยตวัเองก่อน   

1369 หนา้ตา         feature 3767 66 

คนที่หนา้ตาดีมกัจะน่าประทบัใจเม่ือแรกเห็น   

1370 บา้ b   crazy 6194 44 

พี่ชายผมบา้หวย ก่อนหวยออกทุกงวดชอบวิ่งหาเลขเดด็กบัพวกทรงเจา้เขา้ผีเป็นประจ า 
1371 แหง้       dry 2663 76 

แกงข้ีเหลก็จะตอ้งมีปลาสลิดแหง้แนมบนโต๊ะอาหาร   

1372 เกณฑ์  e   criterion; standard 2998 73 

การตดัพยางคใ์นความเรียง อาจใชพ้ยางคใ์นพจนานุกรมเป็นเกณฑไ์ดอ้ยา่งหน่ึง 
1373 เหน่ือย        tired 3140 72 

หุ่นยนตไ์ม่เหมือนคนมนัไม่รู้จกัเหน่ือย และไม่รู้จกัเบื่อ  

1374 วิชาชีพ                  profession 4554 59 

ค่านิยมของคนไทยโบราณคืออยากใหลู้กชายเจนจบในวิชาชีพต่างๆ 
1375 คา้ขาย            trade; buy and sell 1229 89 

คนจีนแล่นเรือส าเภาบรรทุกสินคา้จากกรุงเทพฯ มาจอดท่ีหมู่บา้นสมอเรียงเพื่อคา้ขายและซ้ือไมม้ะค่าบรรทุกกลบักรุงเทพฯ 
1376 คุม้ครอง    m        to protect; guard 3921 65 

แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตวัตายเพื่อคุม้ครองลูกของตน   

1377 กิจ     
work; duty; 
business 

2062 81 

ผูจ้ดัการมีกิจที่จะตอ้งท ามากมายก่อนไปต่างประเทศ   

1378 เบื่อ b     bored 2356 79 

ผมไปเห็นเพียงคร้ังเดียวแลว้ไม่อยากยอ้นกลบัไปดูอีกเพราะเบ่ือ  

1379 ตู ้     cabinet; box 2720 75 

ศิลปกรรมของไทยโบราณมีความละเอียดวิจิตรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นตู ้โต๊ะ เตียงตัง่ คนัฉ่อง เคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
1380 สัปดาห์         week 3130 72 

การค านวณเหล่าน้ีบางคร้ังอาจกินเวลาเป็นวนัหรือเป็นสัปดาห์  

1381 ประสาท           nerve; crazy; mad 2383 78 

กญัชาเป็นยาเสพยติ์ดแบบกระตุน้ประสาท   

1382 เทพ       deity 3315 70 

ศาสนาพราหมณ์เช่ือว่าพระพรหมเป็นผูส้ร้างโลกและมีเทพประจ าธาตุต่างๆ ประจ าส่ิงต่างๆ เช่น ฝนกมี็เทวดาของฝน 
1383 พิษ      toxin; poison 3313 70 

พิษของงูเห่าท าอนัตรายต่อระบบประสาท ท าใหก้ลา้มเน้ืออ่อนแรง ผูป่้วยซึม และหายใจล าบาก 

1384 ก าลงัใจ   m          

encouragement, 
spirit, moral 
support 

2100 81 
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นกักีฬาตอ้งการก าลงัใจจากผูช้ม    

1385 ทีละ   i      at a time 1750 84 

บริษทัเลือกส่งสินคา้ที่มีปัญหาคา้งสต๊อกทีละมากๆ   

1386 ชัว่คราว               temporarily 1884 83 

นกัศึกษาเช่าหอพกัอาศยัของเอกชนชัว่คราว ก่อนที่จะยา้ยเขา้ไปหอพกัในมหาวิทยาลยั 
1387 ตวัเลข  u        number 2509 77 

ตวัเลขคนว่างงานมีจ านวนสูงมากข้ึน ประมาณว่าขณะน้ีเลย 3 ลา้นคนไปแลว้ 
1388 เปิดเผย              reveal 5044 54 

แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผูจ้ดัการจะตั้งบริษทัใหม่เร็วๆ น้ี   

1389 ฤทธ์ิ     

prosperity; might; 
enourmous ability 
or resource 

3417 69 

คนไขจ้ะอยูใ่นสภาพคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืนเพราะฤทธ์ิของยาสลบ  

1390 วรรค     space 6206 43 

ในภาษาไทย ถา้ใชว้รรคผิดกท็  าใหค้วามหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้ 
1391 ผืน        sheet 2000 82 

ท่ีดินผืนน้ี ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด   

1392 เบ้ืองหลงั b          
background; back; 
rear 

1180 89 

กรณีกบฎพระศรีศิลป์ มีขนุนางผูใ้หญ่ใหก้ารสนบัสนุนอยูเ่บ้ืองหลงั  

1393 เศร้า     sad 2886 73 

เขากล่าวอยา่งเศร้าๆ กบัผูส่ื้อข่าวถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึน   

1394 ขบัรถ          drive 3072 72 

วินยัขบัรถไปตามถนนน้ีเป็นประจ าทุกวนั    

1395 แต่งตั้ง          appoint; name 5298 51 

ล่าสุดทางกระทรวงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงข้ึนมา เพื่อผูเ้ป็นประสานงานศึกษาเร่ืองราวและลู่ทางของโครงการน้ี 

1396 เน้ือหา           
topic; overview; 
content 

3742 66 

เน้ือหาท่ีอาจารยบ์รรยายเป็นการแปลจากต าราฝร่ังเป็นส่วนมาก  

1397 ตอบแทน             
reward; 
compensate 

2540 77 

ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ดว้ยการท าตวัเป็นคนดี  

1398 ทาน       eat 2801 74 

การใหท้านไม่เคยท าใหใ้ครจน    

1399 สติ        consciousness 3325 69 

เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต เราทุกคนควรจะมีสติอยูเ่สมอ  

1400 ประหยดั          save 2003 82 

ผูค้นต่างท างานหนกัเพื่อเลี้ยงตวัเองและครอบครัวและรู้จกัประหยดัอดออมเพื่ออนาคตขา้งหนา้ 
1401 แต่งตวั       u   to dress 2789 74 

เธอแต่งตวัมากเกินไปจนเสียบุคลิก 
   

1402 ตรงน้ี   o      here 2814 74 

หอตรงน้ีเป็นโรงเรียนมาก่อน    

1403 ยา่ง      roast; walk 1870 83 
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ร้านน้ีขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเต๋ียวข้ึนไป จนหมูยา่ง เป็ดยา่งไก่ตอน อะไรต่อมิอะไรทุกอยา่งไดท้ั้งนั้น 

1404 ทรัพย ์     
wealth; possession; 
riches 

2936 73 

รัฐมนตรีท่านน้ีเป็นหน่ึงในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายดัทรัพย ์  

1405 เหล่า     

group; set; 
collection 
(classifier) 

1922 82 

ความเป็นสังคมส่วนมากแลว้ประกอบดว้ยชนหลายชั้น หลายกลุ่ม หลายเหล่า 
1406 เผา      burn 2565 76 

เขาเตรียมเผาปลาดุกในถงัน ้ามนัท่ีเขาดดัแปลงเป็นเตาเผา  

1407 แอบ       to hide; sneak 3651 66 

เดก็ๆ วิ่งไปแอบเพื่อนอยูห่ลงัประตู 
   

1408 ดบั     
extinguish; 
eliminate; stop 

2491 77 

เขาดบัเคร่ืองยนตไ์วเ้พราะรถติดมากไม่ขยบัเลย   

1409 สลบั        switch; alternate 1666 84 

สนามแม่เหลก็ที่ก  าเนิดจากไฟฟ้ากระแสสลบั อาจจะเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพได ้
1410 ลาน      yard 2456 77 

การแข่งขนัลานและลู่จะมีที่สนามกีฬาแห่งชาติ   

1411 ลาว      Lao 2317 78 

สินคา้ที่มีทิศทางลงใตไ้ปสู่ชุมชนไทยใหญ่และลาวกค็ือเคร่ืองใชโ้ลหะ กบัเกลือ 
1412 ตุลาคม           om October 2413 77 

เดือนตุลาคมมกัจะมีพายพุดัแรงเสมอ    

1413 ส่งออก           export 3595 66 

ในปีน้ีบริษทัตั้งเป้าไวว้่าตอ้งผลิตสินคา้เพื่อส่งออกใหม้ากว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต ์
1414 กาลเวลา       e      time; era 654 94 

กาลเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ไม่ทนัไรกปี็ใหม่อีกแลว้  

1415 หุ่น     puppet; figure 3224 70 

เธอรู้สึกว่าหุ่นของตวัเองไม่เหมาะสมกบัเส้ือผา้ชุดน้ี   

1416 กด     press 3378 68 

ถา้มีอะไรเกิดข้ึน จงกดปุ่มสัญญานน้ี    

1417 อดทน       o  endure; bear 1643 85 

กรรมกรคนน้ีอดทนท างานกบัเถา้แก่อยูห่ลายปี   

1418 ศตัรู       u  enemy 2154 80 

เขาถึงตายดว้ยน ้ามือของศตัรู    

1419 ว่าความ         m 
conduct a case; try 
a case 

1764 83 

ทนายในส านกังานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะตอ้งออกว่าความทุกวนั 

1420 โจร   o   
bandit; thief; 
burglar 

1156 89 

เม่ือสมยัเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดกัปลน้เรือส าเภาที่แล่นผา่นช่องแคบมะละกา 
1421 สมคัร    m   apply; volunteer 2474 77 

ถา้ขา้ราชการจะสมคัรเขา้รับเลือกตั้ง จะตอ้งลาออกจากต าแหน่งเสียก่อน 
1422 ม่วง m     purple 1168 89 
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คนกั้นประตูมกัร้องขอแบงค์ม่วงจากผูใ้หญ่ฝ่ายเจา้บ่าว   

1423 การเงิน          finance 4229 60 

ธนาคารพาณิชยถ์ือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงสถาบนัหน่ึง  

1424 ทา้ทาย            challenge 1211 88 

นายมารวยทา้ทายใหผ้มน าเร่ืองน้ีเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
1425 เคร่ืองบิน          bi  plane 2038 81 

ระยะทางระหว่างญ่ีปุ่ นกบัเมืองไทยใกลก้นัมากใชเ้วลาเดินทางโดยเคร่ืองบินเพียงแค่ 6 ชัว่โมงเท่านั้น 
1426 ถา้หาก           if 2693 74 

ชาติบา้นเมืองจะสลายลงถา้หากเราไม่สามคัคีกนั   

1427 ขนส่ง          transport 3682 65 

ธุรกิจดา้นการขนส่งจะไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการท่ีน ้ามนัมีราคาสูงข้ึน 
1428 รัชกาล               a reign 3076 71 

ประตูป้อมน้ีเป็นประตูเก่าของวงัหนา้ สร้างในสมยัรัชกาลที่ 5  

1429 ไม่ทนั m        
cannot; not on 
time 

3790 64 

ไกดพ์ูดอะไรเรากไ็ม่ทนัฟัง    

1430 คิดเห็น          comment; discuss 3123 70 

ผูร่้วมอภิปรายต่างกค็ิดเห็นต่างกนัไปในหวัขอ้ที่ว่า คนชราน่าเห็นใจกว่าเดก็ 

1431 แฝง       
conceal; cover; 
hide up 

1322 87 

นางมีฐานะที่คนค่อนขา้งเกรง เพราะเช่ือว่ามีอ  านาจพิเศษแฝงอยู ่  

1432 ผูกพนั            
to have one's 
heart; be tied to 

3233 69 

หากขา้เกิดในภวนัดรใดๆ ขอใหข้า้ไดผู้กพนักบัเจา้อีกคร้ัง  

1433 ธิดา          daughter 701 93 

ธิดาของเศรษฐีเป็นคนใจบุญต่างกบับิดา-มารดา   

1434 สะพาน           bridge 1797 83 

กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นสะพานท่ีจะเช่ือมโยงใหรู้้ว่า จะสามารถตามตวัแก๊งซามูไรแก๊งน้ี 
1435 ฝัง     bury 1795 83 

คนโบราณนิยมน าทรัพยส์มบติัใส่ตุ่มฝังดิน   

1436 วินิจฉัย               
diagnose; to 
investigate 

3205 69 

แพทยย์งัวินิจฉัยไม่ไดว้่าคนไขเ้ป็นอะไร    

1437 ทีม   i m team 6232 40 

ความส าเร็จของงานตอ้งยกใหที้มงานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของงาน  

1438 สอดคลอ้ง               
conform to; tally 
with; be in line 

3528 66 

ครูจ าเป็นจะตอ้งจดัท าบทเรียนใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

1439 ศรัทธา          
believe in; have 
trust 

1714 83 

พฤติกรรมของนกัการเมืองท าใหค้นเส่ือมศรัทธา ไม่อยากเลือกตั้งอีก 
1440 ยอ้นกลบั            turn back; return 1025 90 

ผมขบัรถเกือบจะถึงจุดหมายอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งยอ้นกลบับา้นเพราะลืมเอกสารส าคญั 
1441 หลบ     dodge; avoid 2958 71 

ต ารวจสงสัยเป็นก าลงัวา่ผูต้อ้งหาหลบหนีไปไดอ้ยา่งไร  
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1442 สลาย         
break up; 
disintegrate 

1244 88 

ความเช่ือน้ีไดส้ลายไปเน่ืองจากผลการทดลองไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
1443 ท่อน        piece; bit; strip 1312 87 

ช่างไมเ้ลื่อยไมเ้ป็นท่อนเลก็ๆ    

1444 หยบิ     pick up; grasp 4137 60 

หา้มใชมื้อเปล่าหยบิสารเคมีฆ่าแมลงหรือเมล็ดฝ้ายที่คลุกสารเคมีฆ่าแมลงเป็นอนัขาด 

1445 สมาคม    m     om 
association; 
corporation 

3415 67 

สมาคมเลง็เห็นความส าคญัของเยาวชนจึงจดัใหมี้กิจกรรมน้ีข้ึน  

1446 ออ้ม     m encircle; detour 1570 85 

ชา้งพลายดูดน ้า ยกงวงออ้มมาทางขา้ง จ่อปลายข้ึนเหนือคอแลว้พ่นเสียงดงั 
1447 ข้ึนอยูก่บั               depends on 3198 69 

การขอประกนัตวัข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของศาล   

1448 ส่วนมาก       m    mostly; chiefly 1841 82 

เน้ือหาท่ีอาจารยบ์รรยายเป็นการแปลจากต าราฝร่ังเป็นส่วนมาก  

1449 ลอ้ม     m 
besiege; surround; 
encircle 

1577 85 

เราจะช่วยกนัลอ้มปลาใหว้่ายหนีเขา้ไปหาฝ่ังท่ีต้ืน   

1450 หายใจ           breathe 4447 56 

เต่าไม่ไดห้ายใจเป็นจงัหวะเหมือนสัตวอ์ื่นๆ   

1451 กงัวล      o  concerned 2418 76 

ประชาชนกงัวลเร่ืองการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดน้ี   

1452 สาน      weave; entwine 1284 87 

คุณลุงคนน้ีสานกระบุง ตะกร้าไดส้วยมาก   

1453 สัญลกัษณ์             
emblem; symbol; 
sign 

2493 76 

ยอดของเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑน์ั้นเลียนแบบจากลกัษณะของดอกบวัซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญั… 
1454 ก าไร kam raj profit 1943 81 

ร้านคา้ท่ีไปออกงานกาชาดคร้ังน้ีไม่ไดห้วงัก  าไรมากมาย  

1455 บรรจุ b        contain; fill; pack 2924 71 

ช่างภาพบรรจุฟิลม์ใส่กลอ้งอยา่งรวดเร็ว    

1456 เชิด         
manipulate; lift; 
raise 

1084 89 

รัฐบาลน้ีเป็นรัฐบาลหุ่นใหเ้ขาเชิด    

1457 นิตยสาร                magazine; journal 2317 77 

ร้านท าผมร้านน้ีรับนิตยสารประเภทท่ีเกี่ยวกบัผูห้ญิงเป็นประจ า  

1458 รัฐมนตรี         mo    i  minister 4187 59 

ขา้ราชการประจ า ถา้ประสงคจ์ะเขา้รับหนา้ที่เป็นรัฐมนตรี ตอ้งลาออกจากต าแหน่งขา้ราชการประจ าเสียก่อน 
1459 ย  ้า    m repeat 2028 80 

การตอกตะปูในจุดน้ีจะตอ้งตอกซ ้ าๆ ย  ้าลงไปหลายๆ คร้ัง  

1460 ตระหนกั          
realize; become 
aware of 

2427 76 

กลุ่มเยาวชนเร่ิมตระหนกัถึงพิษภยัยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดในสังคมบา้นเรา 
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1461 เกลา้      skull 1150 89 

ทางดา้นวฒันธรรม ชาวผูไ้ทสวมเคร่ืองประดบั สร้อยขอ้มือ ขอ้เทา้ดว้ยโลหะเงิน เกลา้ผมมวยสูงตั้งตรง มดัมวยดว้ยผา้แถบผืนเลก็ๆ 
1462 จ าหน่าย    m      distribute; sell 3286 67 

สินคา้ตวัน้ีลา้สมยัไปแลว้ จดัการจ าหน่ายเขา้หอ้งเกบ็ไดเ้ลย  

1463 ลิง  i  monkey 1358 87 

ลิงบางพนัธ์ุสามารถน ามาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการทดสอบประสิทธิภาพของวคัซีนโรคเอดส์ 
1464 ถิ่น      home; hometown 3265 68 

คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเน่ืองจากอาจจะยา้ยถิน่บ่อย 

1465 พล   o  

power; force; 
troops; soldiers; 
General 

3342 67 

ผูบ้ญัชาการรบไดว้างแผนเพื่อล  าเลียงพลของฝ่ายวอชิงตนัในการท าสงครามที่ยอร์คทาวน์ 
1466 จดจ า         m remember 823 92 

การกระท าของโซโกคร้ังน้ีเป็นบทเรียนท่ีหลายฝ่ายควรจดจ า  

1467 เมตตา m        
mercy; kindness; 
compassion 

1673 83 

การลูบหวัเดก็เป็นการแสดงความรัก ความเมตตา   

1468 ส้ินสุด         end, finish, stop 2249 78 

เร่ืองราวระหว่างผมกบัคุณส้ินสุดลงแลว้    

1469 ผูป่้วย           patient 3559 65 

แพทยส์ามารถระบุชนิดของโรคไดโ้ดยการอ่านขอ้มูลของผูป่้วย  

1470 ประเพณี        e   i  tradition 2927 71 

การตกับาตรท าบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย   

1471 ระงบั         restrain; supress 1497 85 

เม่ือระงบัทุกขไ์ด ้ความสุขกจ็ะเกิดมาเอง   

1472 เช่ือมัน่         m   
be confident, 
assured 

2097 79 

เขาเป็นผูน้  าท่ีมีความเช่ือมัน่ สามารถตดัสินใจไดเ้ฉียบขาดถูกตอ้งทนัท่วงที 
1473 น ้าตาล   m      sugar 2929 71 

ขนมร้านน้ีหวานมากคงจะใส่น ้าตาลเยอะ    

1474 ผูเ้ขียน             author 3849 61 

ผูเ้ขียนใชส้ัญลกัษณ์ที่คลุมเครือ ผูอ้่านอาจไม่เขา้ใจ   

1475 ตดัสิน         decide 2422 76 

คณะกรรมการตดัสินใหฝ่้ายแดงเป็นฝ่ายชนะอยา่งเป็นเอกฉันท์  

1476 สากล      o  
universal; 
international 

2017 80 

ในสมยัก่อนหนุ่มสาวผูมี้สตางคท์ั้งหลายนิยมใส่เส้ือนอกแบบสากลสีกรมท่า 
1477 ที่พกั           residence; home 1477 85 

ผมทนความอ่อนลา้ไม่ไหวจนตอ้งเดินหาที่พกัขา้งทาง พกัเอาแรงสักครู่ 
1478 คน้พบ           discover 2025 80 

โคลมับสัคน้พบโลกใหม่ที่ยงัไม่มีใครไปถึง   

1479 เผชิญ            face; confront 1967 80 

พม่าก าลงัเผชิญกบัปัญหาภายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง  
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1480 ชนบท    o     b   
countryside; rural 
area 

3960 60 

คนในชนบทส่วนใหญ่ยงัมีอาชีพเกษตรกรอยู่   

1481 ความร่วมมือ      m     m m   cooperation 2983 70 

ถา้ทุกคนใหค้วามร่วมมือกบักองทพักจ็ะท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข  

1482 เป็นอนั  e      show that 1857 81 

หลงัจากท่ีอบใหผ้ิวเรียบสนิทแลว้กเ็ป็นอนัว่าเราไดว้ตัถุดิบท่ีพร้อมเขา้สู่ขั้นตอน… 

1483 สนทนา             
discuss; 
conversation 

2405 76 

วนัน้ีผมไดส้นทนากบัผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการเลี้ยงกลว้ยไม ้  

1484 จาน       plate 2530 74 

คนจีนจะไม่วางเศษอาหารไวบ้นขอบจาน   

1485 เช้ือ         
infection; bacteria; 
sperm 

3411 65 

พวกนิติเวชพบเช้ืออสุจิในช่องคลอดของเธอ   

1486 แลกเปลี่ยน              exchange 2440 75 

ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสใหทุ้กคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
1487 หมู m   pig 2603 74 

ชาวชนบทบางแห่งจะแบ่งส่วนใตถุ้นไวเ้ลี้ยงสัตว ์เช่น เป็ด, ไก,่ หมู ฯลฯ 
1488 ระเบิด     b     bomb; to explode 2417 75 

ความเสียหายของอิรักท่ีถูกท้ิงระเบิดไม่รุนแรงเท่ากบัท่ีอิรักท าลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน 
1489 ขโมย     mo   steal; thieve 1507 85 

เร่ืองท่ี 2 ของขา้พเจา้เป็นเร่ืองยาวท่ีแต่งข้ึนเอง ไม่ไดข้โมยมาจากหนงัสือฝร่ังอยา่งเล่มแรก 
1490 เวน้     omit; spare 1176 88 

คร้ังน้ีเป็นการบรรยายท่ีผูบ้รรยายจะตั้งค  าถามง่ายๆ และเวน้ค าตอบใหผู้ฟั้งตอบเอง 
1491 อู่     garage 582 94 

รถคนัน้ีเกบ็เงียบอยูใ่นโรงรถ นานๆ จึงจะเอาไปอู่สักคร้ัง  

1492 

ความ
รับผิดชอบ 

     m                  responsibility 1947 80 

นกัเรียนทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

1493 เผยแพร่               

publicise; 
broadcast; 
dissiminate 

2313 76 

คณะส ารวจไดน้ าผลส ารวจไปเผยแพร่ในหนงัสือพิมพย์กัษใ์หญ่ของประเทศ 

1494 ผิดพลาด             
be wrong; 
incorrect 

1691 83 

เม่ือเกิดความผิดพลาด เขากจ็ะโยนความผิดใหค้นอื่นเสมอ  

1495 ต่อตา้น           
resist; counter; 
withstand 

2635 73 

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกต่อตา้นการหยา่ร้างอยา่งรุนแรงและบงัคบัใหร้วมเร่ืองการหยา่ร้างไวใ้นค าสอนดว้ย 

1496 ต่อไปน้ี              
hereafter; from 
now on 

4543 53 

บทต่อไปน้ีจะพูดถึงลกัษณะการท างานขององคก์รส่ือสารมวลชน  

1497 เจรจา   e           negotiate 2847 71 

เราตอ้งเจรจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพอ่อนนอ้มไม่แสดงอาการเยอ่หยิง่จองหองหรืออวดดี 
1498 อาวุโส             senior 1131 88 
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นกัวิทยาศาสตร์อาวุโสจากเอเชียจะมาชมหอ้งปฏิบติัการใหม่ของไทยเรา 
1499 รอบคอบ              

be cautious; be 
careful 

951 90 

เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาดว้ย 
   

1500 แหละ      
particle 
(imperative) 

3964 59 

ฉันก าลงัสนใจผูช้ายคนนั้นแหละ    

1501 ปรับตวั       u   adapt 2659 73 

จ้ิงจกปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มท่ีมนัอยู ่    

1502 สัดส่วน           proportion; ratio 2554 74 

โดยส่วนตวัของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุน้ไม่มากนกั  

1503 กระบอก      b     
tube-shaped; 
classifier 

1481 85 

พี่ชายฉันสะสมปืนเอาไวห้ลายกระบอก    

1504 ชกัชวน          u    persuade; ask 670 93 

บริษทัโฆษณาชกัชวนลูกคา้ดว้ยถอ้ยค าที่เกินจริง   

1505 แหลม     m 
pointed, sharp; 
peninsula 

1541 84 

ปากนกกระสานกกระยางมกัจะยาวแหลมเพื่อใชคุ้ย้จบัปลาในน ้าในโคลน 
1506 มติ m      resolution 5090 48 

ท่ีประชุมมีมติใหใ้ชก้ารเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ ซ่ึงจะขจดัการใชเ้งินซ้ือเสียง 
1507 เลี้ยงดู        u  feed; support 1581 84 

เขามกัเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยูเ่สมอ 
   

1508 นกัการเมือง          m     politician 2057 79 

เราเช่ือว่ายงัมีนกัการเมืองท่ีดีอีกมากในปัจจุบนั   

1509 เกษตรกร                    farmer 4071 58 

การแกปั้ญหาเร่ืองความแหง้แลง้ของชนบทเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเกษตรกรตอ้งใชน้ ้าในการประกอบอาชีพ 
1510 ชู    u  lift 2008 79 

เขาชูมือข้ึนเพื่อออกเสียงลงคะแนน 
   

1511 เร่ง     
accelerate; hurry; 
speed up 

2935 70 

เราจะตอ้งเร่งพฒันาใหเ้ศรษฐกิจของเรายกระดบัข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง  

1512 ซ่อน       conceal; hide 1918 80 

โจรซ่อนเพชรท่ีปลน้มาไวใ้นท่อระบายน ้า   

1513 ลงโทษ  o        punish 3317 66 

ต ารวจตอ้งสืบหาผูก้่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษใหไ้ดโ้ดยเร็ว  

1514 ต่ืนเตน้           excited 2438 75 

เม่ือเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรก ฉันรู้สึกต่ืนเตน้มาก  

1515 กระจ่าง            clear; brighten 965 90 

นกัศึกษารู้กระจ่างข้ึนหลงัจากครูอธิบายรอบท่ีสอง   

1516 นบัตั้งแต่              since; from 1657 83 

ขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพยจ์ะปรากฏอยูใ่นป้ายของเราไม่เกิน 1 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ปิดตลาดประจ าวนั 
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1517 ลูกหลาน           descendants; clan 1696 82 

เม่ือยายแก่แลว้กต็อ้งพึ่งลูกหลาน    

1518 เมด็ m   grain 2691 72 

น้ิวมือของคุณหญิงประดบัดว้ยเพชรเม็ดเข่ืองแสนแวววาว  

1519 พ่อคา้            merchant; trader 1603 83 

ทรัพยส์มบติัมูลค่ามหาศาลเหล่านั้นสะพดัเขา้ไปอยูใ่นอุง้มือของพ่อคา้วานิชและนายต ารวจชั้นผูใ้หญ่หลายต่อหลายนาย 
1520 กุ     lie; fabricate 1096 89 

ความคิดบา้บอคอแตกทั้งหลายของชาวบา้นลว้นเป็นเร่ืองท่ีแกกุข้ึนมาหลอกกนัทั้งส้ิน 
1521 เหลา้     alcohol 2258 77 

ผมเป็นโรคตบัแขง็ เน่ืองจากดื่มเหลา้จดัเม่ือสมยัหนุ่มๆ  

1522 ชนะ          win 3692 62 

ในการรบคร้ังน้ีทหารฝ่ายสัมพนัธมิตรชนะศตัรู   

1523 ผูป้กครอง                 
ruler; leader; 
president 

2418 75 

ครูใหญ่เรียกประชุมผูป้กครองนกัเรียนในวนัน้ีของทุกปี   

1524 ตลก        funny 1657 83 

เขาเป็นคนพูดจาตลกท าใหค้นอยูใ่กลไ้ม่เบื่อ   

1525 เลวร้าย  e        bad; evil 921 90 

ถึงผูห้ญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอกย็งัรักลูกของเธออยู่  

1526 ค านึง    m     
ponder; consider; 
contemplate 

2980 69 

พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน 
1527 กลางคืน             night; nighttime 1855 81 

ช่วงเวลาสัมนาเรากแ็ยกจากกนัแต่พอกลางคืนเรากม็ารวมกลุ่มร่วมกิจกรรมบนัเทิงกนั 

1528 ปฏิบติัการ        b        
to take action; act; 
operate 

2775 71 

ต ารวจออกปฏิบติัการโดยทนัที หลงัจากรับค าสั่ง   

1529 เพื่อนบา้น         b    neighbor 1385 85 

รอบๆ ถิ่นท่ีอยูข่องขา้พเจา้ นอกจากไร่สวนของเพื่อนบา้นแลว้ ยงัมีสุสานของชาวจีนอยูอ่ีกแห่งหน่ึง 
1530 กอ้น       lump 2235 77 

กลุ่มคนงานที่พากนัมาประทว้งมีการปากอ้นหินใส่เจา้หนา้ที่ต  ารวจ  

1531 หมายเลข m         number 1739 82 

นายเฉลิมพนัธ์แอบสั่งหวัคะแนนหาเสียงใหห้มายเลขของเขาเพียงคนเดียว 
1532 ใชง้าน            

be usable; be 
accessible 

1961 79 

ปริมาณน ้าท่ีใชง้านไดใ้นเข่ือนทั้งสองมีจ านวน 5,240 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
1533 หลกัสูตร          

course; syllabus; 
curriculum 

2550 73 

ในปี 2517 ไทยเร่ิมปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลกัสูตร เพื่อใหเ้ดก็เรียน เพื่อการกระท าจริงมากข้ึน 
1534 นิด     little 3995 58 

นอ้งของเขามีตาเลก็นิดนึง เรียกว่าเป็นขีดเดียวเท่านั้น  

1535 ถอด        remove 1761 81 

การลบขอ้มูลแต่ละคร้ังจะตอ้งถอดชิปออกจากแผงวงจร แลว้น าไปฉายดว้ยแสงอุลตราไวโอเลต็ 
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1536 เกี่ยว       
hook; reap; be 
concerned with 

1300 86 

มนัใชป้ลายหางของมนัเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ไดค้ลา้ยมือเวลามนัไต่ไปมา 

1537 ผูบ้ริโภค      b              consumer 2133 77 

ผูบ้ริโภคเรียกร้องใหล้ดราคาสินคา้ลง    

1538 ขวด        bottle 1884 80 

การใหน้มทารกควรจะใชท้่าอุม้มากกว่าใหท้ารกนอนดูดขวดนมอยูบ่นที่นอน 
1539 ค ่า    m evening; night 2022 78 

มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค ่าวนัที่ 3 กรกฎาคม ณ ทอ้งสนามหลวง 
1540 จดัท า         m make; do 4006 57 

ขณะน้ีมีหลายหน่วยงานเขา้ไปด าเนินการศึกษาและจดัท าแบบปฎิบติัการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพแลว้ 
1541 ฟ้อง       sue 2790 70 

ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการท างานของกรมต ารวจที่ตกต ่าลง 
1542 เท่าไหร่          how much 2914 69 

ฉันตอ้งชดใชค้่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ 
   

1543 ภูมิภาค   u  m         region; area 2996 68 

ปัจจุบนัมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

1544 ผูแ้ทน            
delegate; 
representative 

3240 65 

นายชวน หลีกภยัลงสมคัรรับเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรท่ีจงัหวดัตรัง  

1545 การลงทุน       o    u  investment 3141 66 

การลงทุนคร้ังน้ีของเขาคุม้ค่ากว่าท่ีคาดไวห้ลายเท่า   

1546 พึง      ought 2669 71 

พวกเราทุกคนพึงเห็นใจผูท้ี่ป่วยเป็นโรคเอดส์มากกว่าที่จะรังเกียจ  

1547 นิทาน           story; fable 2485 73 

นิทานเร่ืองบา้นเราแสนจน เป็นเร่ืองเล่าที่ใหแ้ง่คิดดีมาก  

1548 เตรียมตวั   i  m  u   prepare; get ready 1261 86 

ขา้พเจา้พร้อมดว้ยนอ้งชายของเธอเตรียมตวัเดินทางไปยงัสถานที่เกิดอุบติัเหตุ 

1549 แสดงออก               

express; 
demonstrate; 
exhibit 

3115 67 

บรรพบุรุษของไทยไดส้ร้างผลงานทางประติมากรรมข้ึนเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเช่ือ 
1550 อนุรักษ ์            conserve; preserve 2128 77 

ประเทศไทยกบัลาวท าความตกลงร่วมกนัในการแสวงประโยชน์และอนุรักษป์ลาบึกในล าน ้าโขง 

1551 การเลือกตั้ง                 election 3710 60 

ระหว่างปี 2510 ถึงปี 2532 การเลือกตั้งของอินเดียมีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากข้ึน 
1552 ทูต       

ambassador; 
diplomat 

1351 85 

ประเทศไทยส่งทูตไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศ  

1553 ทราย      sand 2698 71 

พื้นโลกส่วนท่ีเป็นของแขง็ประกอบไปดว้ยกรวด หิน ดิน ทราย  

1554 เสรี      i  free; freedom 2640 72 
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นบัวนัการแข่งขนัภายใตร้ะบบการคา้เสรีจะทวีความรุนแรงมาก  

1555 ก่อสร้าง           construct 2579 72 

บริษทัดอนเมืองโทลเวยจ์ะเร่ิมก่อสร้างทางด่วนในเดือนหนา้  

1556 ทิศทาง            direction 2976 68 

รถหุ่นยนตจ์ะเคลื่อนที่ในเส้นทาง ตามทิศทางของขดลวดทองแดง  

1557 กนัและกนั              each other 2204 76 

การขยายเครือข่ายระหว่างบริษทัสาขาจะมีผลกระทบต่อกนัและกนั  

1558 ลิ้น     tongue; value 1667 82 

กนกหวัขวานมีลิ้นท่ียาวเหนียวมาก ใชใ้นการจบัตวับุง้ ตวัหนอนและแมลง 

1559 ความขดัแยง้      m            

conflict; 
opposition; 
disagreement 

3098 67 

ประเทศอภิมหาอ านาจจะพยายามแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่างยวิและอาหรับ 
1560 อร่อย          delicious 2687 71 

อาหารไทยที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลกัษณ์ของคนไทยไดแ้ก่ น ้าพริกปลาทู แกงเผด็ ตม้ย  ากุง้ หม่ีกรอบ และห่อหมก 
1561 เสมือน    m      likewise; similarly 1674 82 

ระบบปฏิบติัการเป็นระบบซอฟตแ์วร์ของคอมพิวเตอร์ ที่ท  าหนา้ที่เสมือนแม่บา้นของระบบคอมพิวเตอร์ และท าหนา้ที่ในการติดต่อส่ือสาร 
1562 ส่ิงของ            

thing; article; 
matter 

1483 84 

กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนงัสือ ส่ิงของ ใหเ้ดก็นกัเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
1563 บตัร b   card 2989 68 

ธนาคารไดอ้อกบตัรเอทีเอม็ใหก้บัสามีภรรยาคู่น้ีคนละใบ  

1564 ช านาญ     m      
skillfully; 
proficiently 

1348 85 

เขาปักหลกัอยูน่านเขา้จนช านาญพื้นท่ี 
   

1565 ปฏิรูป             reform 2694 71 

รัฐบาลพยายามปฏิรูปการเมืองใหเ้ป็นประชาธิปไตยมากข้ึน  

1566 หลกัเกณฑ์      e   
principles; 
standard 

4294 53 

บุคคลทั้งสองเห็นพอ้งกนัว่า พล.อ.เทียนชยัแบ่งงานอยา่งเผดจ็การและไม่มีหลกัเกณฑ์ 

1567 

ประธานาธิบดี 
                   b    i  president 3246 65 

ประธานาธิบดีถูกลอบสังหารโดยกลุ่มผูป้ฏิวติั   

1568 นอกเหนือ             beyond 1924 79 

ปรากฏการณ์น้ีอยูน่อกเหนือธรรมชาติ    

1569 นบัว่า         count as, regard as 2140 77 

การขนส่งโดยทางรถไฟนบัว่าเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไปทั้งน้ีเพราะเป็นพาหนะท่ีสามารถบรรทุกของไดค้ร้ังละมากๆ 
1570 ลูกจา้ง            employee 4475 51 

การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเร่ืองของนายจา้งกบัลูกจา้ง   

1571 ทุ่ง      
field; farm; 
meadow 

1520 83 

เม่ือวานเกิดไฟไหมท้ี่ทุ่งทา้ยซอย รถดบัเพลิงหลายคนัตอ้งมาดบัอยู่นาน 
1572 พร       blessing 2883 68 

ประเพณีสงกรานตน์ั้นแต่เดิมกค็งมาจากการไล่ผีและขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อคุม้ครองในเวลาท่ีมีอนัตราย 
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1573 ร า ram dance 1400 85 

โรคเหน็บชาเกิดจากการรับประทานขา้วที่ขดัจนหมดร า   

1574 จกั      will; shall 1722 81 

เดก็ๆ ควรรีบขวนขวายศึกษาจกัไดมี้ความฉลาดรอบรู้   

1575 หมุน m   
evolve; revolve; 
circulate 

1943 79 

แม่คา้หมุนไมเ้สียบไปมา เพื่อใหต้วัแพะที่ยา่งถูกความร้อนเท่าๆ กนั 
1576 วนัหยดุ         holiday; vacation 1449 84 

โรงแรมน้ีคนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์และปลายเดือน 
1577 ท่อ       pipe; hose; ditch 2661 71 

การส าลกัในระยะแรกคลอด เกิดจากความผิดปกติของหลอดลมที่มีท่อต่อกบัหลอดอาหาร 
1578 ขา้งตน้           

above; above 
mentioned 

3387 63 

ส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ตอ้งน าไปปฏิบติัจึงจะสามารถไดผ้ลส าเร็จตามตอ้งการ 

1579 ความพยายาม      m            m effort 1982 78 

ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จอยูท่ี่นัน่   

1580 ห่อ      
wrap; package; 
envelope 

1575 83 

ส่ิงของท่ีจะส่งทางไปรษณียต์อ้งห่อใหเ้รียบร้อย   

1581 เฉลี่ย           average 2424 73 

ทุกคนเฉลี่ยกนัเพื่อจ่ายค่าอาหาร    

1582 มูลค่า mu        value; price; value 3017 67 

เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินคา้ที่ลกัลอบส่งเขา้ไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 52,000 ลา้นบาท 
1583 เขา้ถึง            reach 1829 80 

คนพวกน้ีเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ไดง่้าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน 
1584 รองเทา้            shoes 2464 73 

เคร่ืองแบบที่ถูกตอ้งเป็นรองเทา้สีด า ชนิดผูกเชือกแบบสุภาพ ถุงเทา้สั้นสีขาว 
1585 นาฬิกา             clock 2524 72 

งานจะเร่ิมเวลา 19.00 นาฬิกา ใหทุ้กคนมาพร้อมกนัท่ีหอ้งจดัเลี้ ยง 
1586 แจก        distribute; give out 1572 83 

โรงเรียนแจกรางวลัแก่นกัเรียนที่เรียนดีและนกัเรียนที่มีความสามารถในดา้นต่างๆ 
1587 ดารา         star 1854 79 

ดาราท่านน้ีมีความสามารถมากทีเดียว    

1588 ยอ้น       return; come back 1648 82 

เขายอ้นพ่อแม่อยูบ่่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น  

1589 ปลอม     m false 1375 85 

สุชาติโดนจบัเพราะปลอมลายเซ็นตเ์ชค็ของเจา้นายเป็นจ านวนเงินถึง 2 ลา้นบาท 
1590 ชาน        porch; platform 816 91 

เดก็ๆ ปูผา้ห่มนอนกนับนชานบา้นชมทอ้งฟ้าที่กลาดเกลื่อนไปดว้ยดวงดาวในคืนเดือนมืด 

1591 นัน่แหละ          
that's right; exactly 
like that 

3442 62 

ตน้ไมน้ัน่แหละท่ีคุณตาปลูกไวข้าย 
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1592 ศกัดิ์ สิทธ์ิ         holy; sacred 1246 86 

สุเหร่านั้นเป็นสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมในอินเดีย สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัคริสต์ 
1593 ศึก      battle; fight 3404 62 

การเปิดศึกชิงท าเนียบขาวจะเร่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ศกหนา้  

1594 บรรเลง b    e   
play; produce 
music 

874 90 

วงดนตรีเร่ิมบรรเลงเพลงตอน 2 ทุ่มพอดี   

1595 ตาราง          table 3651 59 

เราสามารถดูรายการสินคา้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นร้านไดจ้ากตารางน้ี  

1596 ยมื    m borrow 1212 86 

ค าไทยของเราบางค าตอ้งยมืภาษาอื่นมาใช ้โดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤต 
1597 มัน่ใจ m        confident 2605 71 

เขาตอบออกไปอยา่งมัน่ใจในเหตุผลของตวัเอง   

1598 อดั     
compress; press; 
record; copy 

1186 87 

ค่ายเพลงติดต่อนกัดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอดัแผ่นเสียงออกจ าหน่าย 
1599 น่ารัก         cute 3080 65 

หนา้ตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง   

1600 มรดก m          heritage; legacy 1389 84 

คุณยายยกมรดกทั้งหมดใหแ้ก่ลูกสาวคนเลก็   

1601 ตอ้นรับ           
welcome; receive; 
greet 

1782 80 

ชาวลาวตอ้นรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยอืนอยา่งเป็นทางการเป็นอยา่งดี 

1602 อพยพ             
emigrate; move; 
evacuate 

1799 80 

คนจีนแต่คร้ังรัชกาลท่ี3 อพยพเขา้มาในไทย โดยรับจา้งเป็นแรงงานและมีอาชีพเป็นพ่อคา้ 
1603 โนต้      note 5709 35 

โนต้ดนตรีของเพลงไทยเพลงน้ีฟังดูคลา้ยเพลงสากล   

1604 มีเสียง mi        have a voice 2015 77 

ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีผูมี้เสียงเลือกตั้งไปใชสิ้ทธ์ิไม่ถึง 50 %  

1605 กวา้งขวาง              
extensive, broad, 
vast 

2372 73 

เขากวา้งขวางมากในแถบน้ี ใครๆ กรู้็จกั   

1606 คา้ง       

be due to, be 
behind; stay 
overnight 

2269 74 

เดก็เร่ิมเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเร่ืองกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลพัธ์ที่คา้งเอาไว ้

1607 เบ้ืองตน้ b          
fundamental; at 
the beginning 

2284 74 

ก่อนที่จะไหลเขา้สู่ไคลแมกซ์ของเร่ือง ลองมาดูขอ้มูลเบ้ืองตน้กนัก่อน 

1608 ที่รัก          
darling; honey; 
dear 

1717 80 

ความใจกวา้งของเขาท าใหเ้ขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง   

1609 แดน      land; area; border 1552 82 

เขาล  ้าเขา้ไปในแดนขา้ศึก 
    

1610 ประทบัใจ                impressed 1588 82 
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ผูช้มประทบัใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก  

1611 ป้าย      label; sign 2034 77 

พอดีเห็นรถเมลป์รับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยนืรีรออีกต่อไปส าหรับการเดินทางใหถ้ึงจุดหมาย 

1612 ความเป็นจริง      m  e    i  reality 2745 69 

นกัแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเร่ืองน้ีไดท้ั้งหมดอยา่งสมจริง  

1613 นอกจากนั้น                 
besides that; apart 
from that 

2850 67 

ยามถูกตดัเงินเดือนนอกจากนั้นเขายงัจะถูกภาคทณัฑไ์วด้ว้ย  

1614 ร่วมมือ     m m   
cooperate; 
collaborate 

1855 79 

ภาวะดงักล่าวท าใหร่้วมมือกนัไดย้าก 
   

1615 ปน pon 
mix; adulterate; 
mingle 

1488 83 

บางคนชอบทานขา้วที่มีขา้วจา้วปนกบัขา้วเหนียว   

1616 สรรพ     whole; all; entire 707 92 

ดวงอาทิตยเ์ป็นตวัก  าเนิดแสงที่ใหพ้ลงัแสงแก่โลก และทุกสรรพส่ิง 
1617 ถาวร           permanent 1302 85 

ประเทศผูค้า้อาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติจะพร้อมใจ
กนัลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ 
1618 ลุง  u  uncle 3338 62 

สมยัเรียนหนงัสือผมอยูใ่นอ านาจการดูแลของลุง   

1619 ววั  u   cow 1580 82 

คนชอบน าสัตวห์ลายชนิดมาถวายหลวงพ่อเช่น ชา้ง ววั กระทิง หมูป่า เป็นตน้ 

1620 สาธารณสุข                    public health 1921 78 

รัฐบาลใหค้วามส าคญักบังบประมาณดา้นการศึกษาและสาธารณสุข  

1621 สุภาพ           polite; politely 1121 87 

หนุ่มชาวเกาะยนืคิดอยูค่รู่ใหญ่ๆ จึงตอบค าถามท่านดว้ยเสียงท่ีสุภาพ 
1622 งั้น     then; in that case 5532 36 

ในเม่ือเขารู้แผนการณ์ของบริษทัแลว้ งั้นเรากต็อ้งเปลี่ยนแผนใหม่  

1623 รู  u  hole 1990 77 

ใบหูและรูหูท าหนา้ท่ีรับเสียงผ่านแกว้หูไปสู่หูชั้นกลางและหูชั้นใน  

1624 ชาวนา            farmer 2809 68 

ชาวนายคุใหม่ใชเ้คร่ืองทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเกบ็เกี่ยว เคร่ืองสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต 
1625 เพดาน   e       ceiling 728 92 

หอ้งของเขาหอ้ยนกและเคร่ืองบินไวบ้นเพดานจนเตม็เน้ือท่ี  

1626 บ่งบอก b   b     indicate; show 941 89 

การแต่งกายบ่งบอกบุคลิกภาพของแต่ละคน   

1627 ร้ายแรง           serious; severe 1708 80 

ความร้ายแรงของโรคน้ีถึงขั้นผูป่้วยอาจเสียชีวิตไดท้นัที  

1628 ก า kam grasp; hold 1044 88 

ดอกไม ้3 ก าใหญ่ๆ ถูกน ามาจดัเป็นช่ออยา่งงดงาม   
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1629 เทียน   i    candle 1912 78 

ที่ศาลเจา้มีคนมาจุดธูปเทียนจุดประทดัอยูเ่ป็นประจ า   

1630 ก าจดั   m      eliminate 2431 72 

ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยูม่ากที่คิดที่จะก าจดัเพื่อนร่วมงานกนัเองเพื่อ… 
1631 กลางวนั           daytime 1984 77 

ถา้ปลูกบา้นหนัหนา้ไปทางทิศใต ้จะไดรั้บแสงแดดตอนกลางวนั  

1632 บูชา bu        worship 1326 85 

หล่อนบูชาความกลา้และความเสียสละของเขาอยา่งที่จะไม่มีวนัลืมเลือน 
1633 บ่อ b    well; pit 1540 82 

เกือบทุกบา้นในหมู่บา้นจะขดุบ่อน ้าไวใ้นบริเวณบา้นเพื่อใชบ้ริโภคและอุปโภค 

1634 ประดิษฐ์          
invent; create; 
make up 

1410 84 

ดอกไมป้ระดิษฐ์ช่อน้ีเหมือนจริงมาก    

1635 ใส่ใจ          
pay attention; 
attend 

1428 83 

ตั้งแต่น้ีผมคงไม่เตือนเขาอีกแลว้ เพราะรู้แน่แก่ใจแลว้ว่าเขาไม่ไดใ้ส่ใจกบัค าพูดของผม 
1636 บวั bu   lotus 1873 78 

เธอเดินลดัเลาะไปยงัอีกฝากหน่ึงเพื่อเกบ็ดอกบวัไดง่้ายข้ึน  

1637 หลุด     fall off; loose 2472 71 

เขาไถ่นาฬิกาจากโรงจ าน าไม่ได ้เพราะหลุดเสียแลว้   

1638 คม   om sharp; clever 2169 75 

เขามีค  าพูดคมคายเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจา้นาย   

1639 ต่างหาก           
separately; on the 
contrary 

3084 64 

เขาแยกบา้นไปอยูต่่างหากกบัเมียของเขา   

1640 เจา้ฟ้า          
his royal highness; 
prince 

1207 86 

เจา้ฟ้าเชียงตุงเป็นผูค้รองนครที่มีคุณธรรมมาก   

1641 เฉย         

ignore; pay no 
attention; calm; 
silent 

2785 68 

แม่เฉยจนพ่อแปลกใจ 
    

1642 นิติกรรม           m legal act 5962 30 

ทนายความยืน่ฟ้องศาลด าเนินคดีกบันอ้งชายต่างบิดาแลว้ในขอ้หานิติกรรมอ าพราง 

1643 ประชากร                 population 3577 58 

ประชากรของไทยเพิ่มข้ึนรวดเร็วมาก    

1644 คนไข ้   o       patient 3060 64 

ตามโรงพยาบาลรัฐมีคนไขแ้น่นจนแพทยใ์หบ้ริการไม่ทนั  

1645 แสวงหา              seek for; search for 2484 71 

เดก็ที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก มกัแสวงหาส่ิงทดแทนมาชดเชยส่วนท่ีขาดหายไป 
1646 กระทัง่           until; through 1526 82 

คนงานท างานตั้งแต่เชา้กระทัง่กลางวนัค่อยพกักินขา้ว   

1647 ผูบ้ริหาร      b            
administrator; 
director 

2652 69 
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เขาไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารดีเด่นเกือบทุกปี    

1648 กล kon machine; trickery 768 91 

ถึงแมเ้ขาจะเป็นนกัมายากลระดบัชาติ แต่กลที่แสดงกเ็ป็นเพียงกลง่ายๆ ธรรมดา 

1649 ศกัยภาพ                 
ability; potential; 
latency 

1904 78 

ขบวนการขจก. ลดนอ้ยลงมากจึงไม่มีศกัยภาพท่ีจะสั่นคลอนอ านาจรัฐไดแ้ลว้ 
1650 ครอบครอง                possess 2114 75 

เขาเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นทั้งหมดเม่ือบิดาเขาตาย   

1651 อ่อนแอ           weak; feeble; tired 1314 85 

ทารกบางคนอ่อนแอ ข้ีโรค ระบบประสาทเช่ืองชา้   

1652 มงคล mo    o  auspicious 1666 80 

ผูก้วา้งขวางในสังคมมกัไดรั้บเชิญใหส้วม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส 
1653 คร้ังนั้น           at that time 1015 88 

คร้ังนั้นเธอท าผิดโดยไม่ไดต้ั้งใจ ผมจึงใหอ้ภยัเธอ   

1654 ที่แลว้            ...ago 2505 71 

ตวัเอกในเร่ืองน้ีเพิ่งจะไดรั้บรางวลัตุ๊กตาทองเม่ือปีท่ีแลว้  

1655 คนใช ้   o        maid; servant 616 93 

คนใชบ้า้นเธอท างานสะอาดเรียบร้อยและไวใ้จได ้   

1656 รู้ตวั      u   be aware of 2269 73 

ท่านเองกอ็าจจะไม่รู้ตวัว่าเม่ือเป็นเดก็ ท่านเองกเ็ป็นเช่นน้ีเหมือนกนั 
1657 มหาศาล m           huge 1221 86 

ื์เคร่ืองจกัรในอุดมคติคือเคร่ืองท่ีสามารถรับวตัถุดิบไดอ้ยา่งมหาศาล 
1658 ขอบคุณ          u  thank you 3264 61 

ผมรู้สึกขอบคุณส าหรับการช่วยเหลือของผูช้ายคนนั้นอยูเ่สมอ  

1659 จอด        park 2903 66 

เรือจอดอยูก่ลางแม่น ้า     

1660 คิว   i  queue; cue 1487 82 

ญ่ีปุ่นสั่งซ้ือไมเ้ขา้ประเทศคิดเป็นจ านวน 37.5 ลา้น คิวบิกเมตร  

1661 เจาะ       drill 1761 79 

ช่างเจาะแผ่นเหลก็ดว้ยสวา่นไฟฟ้า    

1662 เสียใจ           sorry; upset 2015 76 

ฉันรู้สึกเสียใจกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและไม่ไดต้ั้งใจใหเ้ป็นแบบนั้นจริงๆ  

1663 พาณิชย ์          commerce 3397 59 

ปัจจุบนัตลาดพระเคร่ืองไดก้ลายเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชยท์ี่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ 
1664 เล่าเรียน      i    study 480 94 

นกัเรียนทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
1665 ขยายตวั           u   expand 2801 67 

ความกา้วหนา้ทางชีววิทยาท าใหเ้กิดการขยายตวัของวิธีการทางการแพทย์ 

1666 ทรัพยากร                  
resource; natural 
resource 

2919 65 
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เยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าของชาติ    

1667 ร่ี     
to head straight 
for; directly 

2742 67 

เม่ือเขาแกลง้เคาะตู ้เจา้สุนขักจ็ะร่ีมาหาราวกบัรู้ภาษา   

1668 แผนก           
department; 
division; section 

1438 83 

ลองนบัดูว่าบริษทัเรามีกี่แผนก แลว้กจ็ดบนัทึกไว ้   

1669 เพียงใด   i        
how much; 
however much 

2020 76 

ยิง่เดก็ไม่ไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัวมากเพียงใด กลุ่มกจ็ะยิง่มีอิทธิพลต่อเดก็มากข้ึน 
1670 หลงัคา          roof; rooftop 1362 84 

บา้นหลงัน้ีเป็นบา้นท่ีมีโครงสร้างแบบเลก็ๆ เป็นบา้น 4 เสา มีหลงัคาพอคุม้ฝน มีหนา้ต่างเจาะไวห้ยาบๆ 2 บาน 

1671 ปราศจาก                
be without, be 
deprived of 

2373 71 

การเดินขบวนประทว้งลม้เหลวทุกคร้ังเน่ืองจากผูป้ระทว้งปราศจากอาวุธท่ีจะตา้นทานกบัฝ่ายทหารท่ีมีอาวุธอยูใ่นมือซ่ึงพร้อม 

1672 วุ่นวาย          

chaotic; 
troublesome; 
bothersome 

1791 78 

เพื่อนของฉันบอกว่ายอมอยูเ่ป็นคนโสดดีกว่ามีคู่แลว้วุ่นวาย  

1673 เจ   e  vegetarian 2669 68 

พ่อกบัลุงกินเจทุกวนัอาทิตย ์
   

1674 โชคดี         i  good luck 2393 71 

ผมอาจโชคดีไดรั้บเงินตกเบิกกอ้นโต    

1675 กระจก           glass; mirror 2127 74 

ช่างสร้างบา้นตดักระจกเป็นแผ่นเพื่อท าหนา้ต่าง   

1676 ยากจน        o  poor 2454 70 

แมช้าวชนบทบางคนจะยากจนกย็งัมีจิตใจเอื้อเฟ้ือ โดยเฉพาะการตกับาตรท าบุญท าทานแก่ศาสนา 
1677 หลีกเลี่ยง            avoid, evade 2137 74 

เราสามารถป้องกนัโรคหวัใจ และมะเร็งได ้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมนัชนิดอิ่มตวั 
1678 ศิลปิน         i  artist 2879 65 

อาร์เอสตอ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยูต่ลอดเวลาเพราะเพลงวยัรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็ว 

1679 กลไก kon kaj 

mechanism; 
device; office, 
organ 

2497 70 

นาฬิกาเรือนน้ีมีกลไกท างานซับซ้อนมาก   

1680 ประทบั           
imprint; affix; 
reside; stay 

1430 83 

กระดาษส าหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเน้ือบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทบัราคาส าเร็จรูปแลว้ 
1681 ถอ้ยค า           m 

word; confession; 
expression 

1964 76 

การกล่าวค าอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ดว้ยถอ้ยค าที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิน่เยอ้ 

1682 เหมือนเดิม m         m as before 1763 78 

ครอบครัวปัจจุบนัแม่กย็งัเป็นผูใ้กลชิ้ดสนิทสนมใหค้วามอบอุ่นกบัลูกอยูเ่หมือนเดิม 
1683 ตกแต่ง          decorate; beautify 1703 79 

บา้นน้ีตกแต่งภายในดว้ยมณัฑนากรช่ือดงั   

1684 ท่าทาง            stance; posture 3601 56 

สมชายเดินดว้ยท่าทางมัน่ใจ    
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1685 เลือกตั้ง            vote 3123 62 

พ.ร.บ.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 มาตรา 82 ก าหนดใหเ้ลือกตั้งเฉพาะนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

1686 ลึกซ้ึง           
profoundly; 
deeply; touching 

1648 80 

เราคงไม่ตอ้งพิจารณาอะไรกนัใหล้ึกซ้ึงนกั   

1687 ความมัน่ใจ      m m        confidence 1219 85 

เขามีความมัน่ใจท่ีจะท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไดท้นัเวลา   

1688 เคลื่อน          move; progress 1937 76 

การอ่านขอ้มูลที่บนัทึกไวจ้ะท าไดเ้ม่ือหวัอ่านเคลื่อนผ่านจุดขอ้มูลแม่เหลก็ที่เหน่ียวน าไวแ้ลว้ 

1689 เท่าใด          
how much; 
howeever much 

1671 79 

ผลการแข่งขนับาสเกตบอลคู่น้ีแพช้นะกนัเท่าใด   

1690 ความเสียหาย      m           damage 2672 67 

ไตฝุ้่ นเกยท์  าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งหนกัในภาคใตต้อนบน  

1691 ขยะ         garbage 2149 74 

ใครมกัง่ายท้ิงขยะลงไปตามท่อระบายน ้า จะท าใหท้่อเกิดการอุดตนั 

1692 ยา่     
paternal 
grandmother 

2456 70 

เดก็ก่อนวยัเรียนในชนบทจะถูกปู่ ยา่ตายายและญาติท าหนา้ที่ดูแลแทนพ่อแม่ของพวกเขา 
1693 เอ่ย       mention, utter 4550 44 

เธอเอ่ยข้ึนก่อนท่ีผมจะอา้ปากพูดอะไรเสียอีก   

1694 วสัดุ            
material; 
substance; matter 

1856 77 

ตุ๊กตาประเภทน้ีประดิษฐ์ข้ึนเพื่อใหเ้ดก็เล่น มกัท าอยา่งง่ายๆ จากวสัดุที่หาไดใ้กล้ๆ  

1695 ประมาท      m    

look down on; 
insult; 
underestimate 

1346 83 

ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหม่ินประมาทพวกพี่ๆ   

1696 นม nom milk; breast 2063 74 

นมของแม่ลูกอ่อนจะคดัทุกคร้ังท่ีถึงเวลาใหน้มลูก   

1697 ป้อน       feed; provide 751 91 

นกัสัตววิทยาก าลงัตอ้งใชอ้าหารป้อนลูกหมีแพนดา้ท่ีถูกแม่ทอดท้ิง  

1698 กดั     bite 2121 74 

สมชายกดัเน้ือยา่งเขา้ไป 1 ค าจึงรู้ว่าไม่สุก   

1699 ชายหนุ่ม          m youth 5423 33 

ชายหนุ่มคนใดอายยุีสิ่บปีบริบูรณ์ควรบวชพระ เพื่อทดแทนพระคุณพ่อและแม่ 
1700 แทรก       insert 1345 83 

บา้นของเขาแทรกอยูใ่นแมกไมสี้เขียว เป็นบา้นใตถุ้นสูง มีเสาไมแ้ดงท่อนกลมเรียงราย 

1701 ดงัที่          
as; according to; as 
if 

3086 62 

ถา้ไม่มีความรู้น้ีแลว้กไ็ม่สามารถวิเคราะห์ภาษาดงัท่ีมนุษยท์  าได ้  

1702 ชกั       
to pull at; twitch; 
rather, somewhat 

2590 68 

เม่ือเห็นเธอท าท่าไม่ยนิยอม คนร้ายกช็กัมีดออกมาเพื่อจะขู่  

1703 แนวโนม้         m tendency 2519 69 
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ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีแนวโนม้ที่จะถูกลงเร่ือยๆ ในขณะท่ีสมรรถภาพกลบัสูงข้ึน 

1704 เงา     
shadow; reflection; 
image 

1923 76 

เม่ือรับสัญญาณสีมาจะแสดงออกเป็นเงาต่างระดบักนัไดถ้ึง 64 ระดบั 

1705 เด่ียว       
solo; alone; be 
alone 

1352 83 

เขาบินเด่ียวไปอเมริกา     

1706 บญัญติั b       regulation; decree 4476 44 

เขาผิดบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ สมควรไดรั้บการลงโทษ  

1707 แข่ง       race, compete 2094 74 

เธอกลา้แข่งกบัเขาแบบตวัต่อตวัหรือเปล่า   

1708 รบกวน      u    disturb 1533 81 

ฉันไม่ชอบใหใ้ครมารบกวนเวลาท างาน    

1709 ก่อนหนา้           before; beforehand 1300 84 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการถอนตวัของนกัธุรกิจเกิดข้ึนก่อนหนา้ประเทศญ่ีปุ่น 

1710 ซ่อม     m 
repair; mend; 
restore 

1488 81 

พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยดั    

1711 กู ้     borrow; retrieve 2020 75 

ในเวลาว่าง เดก็ๆ ชนบทมกัพากนัไปกูไ้ซ   

1712 วินาท ี           i  second 1839 77 

ตาของคนเราจะกระพริบอยูต่ลอดเวลา โดยเฉลี่ยทุกๆ 5 วินาที เพือ่เป็นการหล่อเลี้ยงน ้าบนดวงตา 
1713 ร่วง       

fall off; drop; come 
off 

1565 80 

ขนของมนัร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอูอ้ยูใ่นโพรง   

1714 วตัถุประสงค ์                   
objective; object; 
aim 

3768 53 

สมาคมของเราไม่ไดต้ั้งข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคใ์นการหาเงิน  

1715 ร้องไห้           cry 2736 66 

เดก็ๆ ต่ืนข้ึนมาตอนกลางดึก ร้องไหก้นังอแง   

1716 หน     
time; occasion; 
place 

1720 78 

เปลี่ยนนายอ าเภอหนน้ี จดังานตอ้นรับใหญ่กว่าทุกปี   

1717 กล่าวคือ            
that is to say; that 
is; in other words 

3855 52 

ท่านสังฆราชแห่งมณฑลภาคตะวนัออกไดรั้บต าแหน่งพระราชาคณะ กล่าวคือท่านตอ้งท าหนา้ท่ีน้ีตลอด 4 ปีขา้งหนา้ 
1718 ตน้ทุน       u  

capital; principal; 
asset 

3148 60 

ตน้ทุนของการท าสมุด 1 เล่ม เท่ากบั 13 บาท   

1719 ตกใจ          frightened 2934 63 

หญิงชราอา้ปากคา้งดว้ยความตกใจ เม่ือรู้ข่าวว่าลูกถูกต ารวจจบั  

1720 ผลไม ้         m    fruit 2252 72 

ทุเรียนเป็นผลไมท้ี่ฉันชอบที่สุด 
   

1721 รุ่ง     dawn 2120 73 

การท างานหนกัหามรุ่งหามค ่า แทบไม่มีเวลาพกัผ่อน ท าใหเ้ขาป่วยหนกั 
1722 ส่วนร่วม           m involved; share 2534 68 
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ผูน้  าควรสนบัสนุนใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตดัสินปัญหา 
1723 รองรับ          support; bear 1957 75 

ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูไดเ้ฉพาะดา้นหนา้และดา้นเฉียงเท่านั้น 
1724 สมยัใหม่    m   m   modern 2812 64 

ความจริงจงัหวดัอุดรธานีเกิดข้ึนในสมยัใหม่ ไม่ใช่เมืองเก่าแก่เหมือนเมืองอื่นๆ 

1725 รสนิยม          om 
taste; liking; 
preference 

665 92 

รัฐบาลตั้งเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกขข้ึ์น เพื่อปลอบใจประชาชน  

1726 ต านาน   m      legend; annals 2564 67 

วดัมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์และต านานที่ส าคญั 
1727 กระนั้น          thus; nevertheless 900 89 

แมเ้คร่ืองยนตข์องรถไม่ค่อยอยูใ่นสภาพที่ดี กระนั้นคนขบัรถยงักลา้ขบัไปต่างจงัหวดั 
1728 จกัร      wheel; disk 1405 82 

พระวิษณุมีจกัรเป็นอาวุธ 
    

1729 ส านึก   m      realize, be aware of 1624 79 

คนท าผิดแลว้ส านึกตน เป็นคนที่น่าใหอ้ภยั   

1730 เส่ือม      m 
decline; 
deteriorate 

1991 75 

ความจ าระยะสั้นสามารถเส่ือมได ้เม่ือถูกกระทบรบกวนดว้ยกิจกรรมใหม่ๆ 
1731 จนัทร์      Monday 2562 67 

จนัทร์หนา้พวกเราตอ้งไปสัมมนาที่ระยอง   

1732 ตรงกนั   o      identical; the same 1166 85 

นกัเรียนตอ้งเขา้แถวใหต้รงกนั 
   

1733 ร ่ารวย   m  u   wealthy 823 89 

การแต่งตวัของเขาบ่งบอกว่าจะตอ้งเป็นคนที่มีฐานะร ่ารวย  

1734 ศีรษะ         head 2751 65 

มนุษยจ์อมพลงัสามารถยกขา้วสาร 100 กิโลกรัมวางไวบ้นศีรษะไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์
1735 สบายใจ    b         be happy 2054 74 

คนบางคนมีอาการไม่สบายใจมากจนคนแวดลอ้มคิดว่าเป็นโรคจิต  

1736 รัฐสภา                 
parliament; 
congress 

2446 69 

พรรคฝ่ายคา้นสามารถควา้ท่ีนัง่ในรัฐสภากลบัคืนมาจากการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด 
1737 เมลด็ m      seed; kernel 1174 85 

เขาแยกเมลด็ที่ลีบแบนไม่งามออกมาไวต่้างหาก   

1738 นบัแต่          since; from; after 3341 57 

นบัแต่หวัหนา้ครอบครัวเสียชีวิต ฐานะของครอบครัวกท็รุดลงเร่ือยๆ  

1739 พระราชทาน                       give; confer 1593 80 

กษตัริยใ์นราชวงศถ์งัพระราชทานเลี้ยงแก่ขา้ราชบริพารทุกวนั  

1740 มหานคร m               metropolis; capital 2302 70 

พล.อ.สุนทรประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มหานครปารีส   

1741 ฟิลม์ fim film 723 91 
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อยา่ปล่อยใหฟิ้ลม์ที่ยงัไม่ไดล้า้งถูกแสงแดด เพราะอาจเกิดเสียหายได ้
1742 ใบหนา้ b       face 3593 54 

บนใบหนา้ของเขามีรูขมุขนที่ใหญ่มากจนเห็นไดช้ดัเจน  

1743 เด๋ียวน้ี           now 2353 70 

เด๋ียวน้ีมลพิษในเมืองใหญ่มีมากข้ึน 
   

1744 กาแฟ         coffee 1837 76 

กาแฟยีห่อ้น้ีมีกลิ่นหอมชวนด่ืม    

1745 จ าพวก    m        
kind; category; 
type 

890 89 

กญัชาเป็นพืชลม้ลุกจ าพวกหญา้    

1746 เห็นใจ          
sympathize; feel 
for 

1258 84 

รถเมลป์ระกาศยนืหยดัราคาค่ารถ 3.50 บาทเพราะเห็นใจประชาชน  

1747 แน่น       tight 2565 67 

ผมจดัการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบา้น   

1748 ป้ัน     sculpture 2198 72 

งานวิจยัพบว่าเดก็ลูกช่างป้ันหมอ้ท่ีตอ้งป้ันหมอ้ดินช่วยพ่อแม่จะมีพฒันาการเกี่ยวกบัความเขา้ใจเร่ืองมวลสารไดเ้ร็ว 

1749 เขม้    m 

dark, deep, rich 
(colors and 
flavours) 

2284 70 

สีของผิวหนงับริเวณแขนมกัจะเขม้กว่าส่วนอื่นของร่างกาย  

1750 เม่ือไร m         when 958 88 

เม่ือไรเราถึงจะมีโอกาสแบบเขาบา้ง 
   

1751 ไหม ้ m   burn; be on fire 1921 75 

ตอนไฟก าลงัไหมต่้างคนต่างแตกต่ืนโกลาหล   

1752 กั้น     
seperate; bar; 
block 

1154 85 

หล่อนและเพื่อนแยกหอ้งนอนกั้นโดยใชม่้านกั้น   

1753 นยั naj 
sense; method; 
implication 

2909 62 

หวัหนา้พรรคเสรีธรรมพูดเป็นนยัว่ารัฐบาลอาจลาออก   

1754 ยดื       stretch; extend 1606 79 

อยา่ดึงเส้ืออยา่งนั้น เด๋ียวยดืหมด    

1755 ขอ้เสนอ               proposal; offer 1628 79 

คณะกรรมการมีขอ้เสนอเกี่ยวกบัการรณรงคอ์นุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้าท่ีน่าสนใจ 
1756 ขนุ      fertilize; feed 1797 77 

เจา้ของฟาร์มพยายามขนุหมูใหมี้น ้าหนกัมากๆ เพื่อราคาท่ีสูงข้ึน  

1757 วิจารณ์           critique; criticize 1999 74 

เม่ือเขาถูกนินทาบา้ง วิจารณ์บา้ง กเ็ลยคิดสั้นดว้ยการฆ่าตวัตาย  

1758 ปฏิวติั            
overthrow, stage a 
revolution 

2346 69 

ผูน้  าทหารปฏิวติัไม่ส าเร็จเลยตอ้งหนีออกนอกประเทศ   

1759 ข่าวสาร            
message; 
information; news 

3431 55 

ข่าวสารจากหนงัสือพิมพช่์วยใหเ้รารู้เร่ืองต่างๆ ดีข้ึน   

1760 แพร่        
broadcast; 
disseminate 

1106 86 
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อากาศที่แพร่กห็นาวเยน็ไม่แพท้ี่อื่นๆ เท่าไหร่   

1761 ยกเลิก           cancel 2344 69 

นายจา้งยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม    

1762 เทวดา   e         angel; god 983 87 

ศาสนาพราหมณ์นบัถือธรรมชาติและอ านาจของธรรมชาติในนามของเทพหรือเทวดา 
1763 กษตัริย ์         King 2616 66 

ทองท่ีเห็นอยูน่ั้นเป็นทองเน้ือกษตัริย ์    

1764 ขา้วสาร            rice 564 93 

ลูกช่วยตวงขา้วสารมาใหแ้ม่ 2 กระป๋อง    

1765 อด     
abstain; abstain 
from food 

2849 63 

พ่อตั้งใจจะอดเหลา้ระหว่างฤดูเขา้พรรษา   

1766 ขอ้เทจ็จริง              i  
fact; truth; 
evidence 

2753 64 

การประเมินผลตอ้งดูว่าผูพู้ดมองขอ้เทจ็จริงจากไหน   

1767 ต่างจงัหวดั               
provincial; out of 
town 

1189 84 

ทุกคนต่างกบ็อกเป็นเสียงเดียวกนัว่าคนใชส้มยัน้ีหายากมาก เพราะคนต่างจงัหวดันิยมเขา้ท างานในโรงงานกนัหมด 

1768 เน้ือท่ี            
zone; area; 
dimension 

931 88 

เขามีบา้นขนาดอลงัการอยูบ่นเน้ือท่ีหลายไร่บริเวณบางบอน  

1769 เศรษฐี           
millionaire; rich 
man 

1193 84 

ขณะน้ีคนทั้งประเทศเดือดร้อนกนัไปหมดตั้งแต่เศรษฐีจนถึงคนจนๆ  

1770 เครือข่าย              network 2173 71 

ปัจจุบนัระบบงานคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายไดท้  าใหก้ารใชข้อ้มูลต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1771 พุทธศาสนา                       Buddhism 2938 61 

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเม่ือพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศน์คร้ังแรก ณ ชมพูทวีป 
1772 ค านวณ    m  u    calculate 2380 68 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ราคิดหรือค านวณเลขไดผ้ลลพัธ์ที่ถูกตอ้งและแม่นย  า 
1773 ดูด      suck 1340 82 

หวันมแตกมกัจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกตอ้งควรจะปรึกษาแพทยห์รือผดุงครรภ์ 

1774 องคป์ระกอบ  o             

component; 
constituent; 
ingredient 

3131 58 

ลมเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของตรีสมุตถาน   

1775 ฟ้ืนฟ ู        u  
restore; 
rehabilitate 

2542 66 

ทางการก าลงัจะฟ้ืนฟูป่าพรุคนัธุลีเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 

1776 พิการ           
disabled; 
handicapped 

1676 78 

เพื่อนของเขาบางคนอยูใ่นโครงการเรียนร่วมระหว่างเดก็พิการกบัเดก็ปกติ 
1777 คดั      steer; select; copy 1335 82 

ในอดีตปฏิทินแม่โขงนั้นดงัมากท่ีสุดเพราะคดัเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งนอ้ยห่มนอ้ยถ่ายภาพกนัใหเ้ห็น 

1778 ความรุนแรง      m  u       violence 1946 74 

ขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างไทยกบัสหรัฐทวีความรุนแรงอยา่งมากช่วงปี 2528 จนถึงตน้ปี 2532 
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1779 ว่าที่          acting for; acting 1687 78 

ขณะน้ีเขาไดรั้บยศเป็นว่าท่ีร้อยต ารวจตรีประจ ากรมต ารวจ  

1780 ทดแทน            
compensate; 
replace 

2143 72 

ค่าเสียหายทั้งหมดนายจา้งจะทดแทนใหลู้กจา้งทุกคน  

1781 เงินเดือน           salary 2823 62 

รัฐบาลมีนโยบายปรับอตัราเงินเดือนขา้ราชการ   

1782 ปรกติ             
commonly, usually, 
normally 

2233 70 

ปรกติครอบครัวของเขาจะทานขา้วนอกบา้นทุกวนัอาทิตย ์  

1783 ขณะเดียวกนั          i        at the same time 2071 72 

ทางโรงเรียนช่วยเหลือผูป้กครองในการลดค่าใชจ่้ายโดยการน าอุปกรณ์การเรียนมาขายใหแ้ก่ผูป้กครองในราคาถูกขณะเดียวกนักล็ดค่าเทอม
ลง 10% 
1784 มารยาท m           manner; ethics 1278 83 

ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ท าใหน้ายตอ้งล าบากใจเพราะค าพูดของผม  

1785 เช่ือมโยง        m  o   link 2346 69 

รัฐบาลไทยควรเช่ือมโยงวฒันธรรมโบราณของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

1786 ผูจ้ดัการ                manager 2357 69 

ผูจ้ดัการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานตามจะเห็นสมควร 
1787 ชนชั้น    o        

class (of people in 
society) 

3725 50 

ในประเทศอินเดียยงัมีการแบ่งชนชั้นอยู ่    

1788 แต่อยา่งใด               anyhow, anyway 2088 72 

การกระท าน้ีคงไม่ไดเ้ป็นการเสียมารยาทแต่อยา่งใด   

1789 ปัก     stick; embroider 2252 70 

เม่ือพวกนดัท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แลว้ พวกผูช้ายกช่็วยกนัปักเตนทเ์พื่อเป็นที่พกัอาศยักนั 
1790 หลอก       deceive; trick 1702 77 

ฉันนัง่จบัตน้ชนปลายอยูพ่กัหน่ึงกรู้็ว่าโดนหลอกเขา้แลว้  

1791 เอื้อ       
be charitable to; be 
kind to 

1163 84 

ศรีนภาแสดงน ้าใจท่ีจะเอื้อต่อผมในเร่ืองท่ีพกัและอาหารการกิน  

1792 ท่าท ี        i  attitude; reaction 1702 77 

ท่าทีของโซเวียตรัสเซียในเอเซียอาคเนยก์  าลงัจะเปลี่ยนแปลง  

1793 พุ่ง      throw; rush 1872 75 

เขาพุ่งหลาวไปถูกปลาฉลามอยา่งจงั    

1794 โอน  o   to transfer 3060 59 

เขาโอนลิขสิทธ์ิงานเขียนทั้งหมดของตนใหมู้ลนิธิ   

1795 ข้ี      excrement 2410 68 

ท าไมเพื่อนแกข้ีนานจงั คนอื่นเขารออยูน่ะโวย้   

1796 ราก      root; source 1248 83 

รากไมย้อ้ยลงมาจากเพดานถ ้า    

1797 ทิพย ์      divine; 1195 84 
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supernatural 

มนุษยเ์ราใฝ่ฝันที่จะมีตาทิพย ์หูทิพย ์เหาะได ้หายตวัได ้และมีเคร่ืองท างานแทนในบางโอกาส 
1798 สภาวะ             state, condition 2238 70 

เม่ือหมดสภาวะของรสช.แลว้ ผมจะไม่ยุง่เกี่ยวกบัการเมืองอีก  

1799 มืด m     dark 2533 66 

พวกเราไม่รู้ทิศทางในป่าในตอนกลางคืนจึงตอ้งมะงุมมะงาหลาไปในความมืด 
1800 ต่างชาติ             abroad; overseas 1493 80 

เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศยัและท ามาหากินในประเทศไทย  

1801 ค่าย       camp; campground 1545 79 

แต่ละส านกัพิมพต่์างกห็ยบิกลยทุธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใชก้นัจนหมดพุง ซ่ึงส่งผลใหสิ้นคา้ขายดีมากข้ึน 

1802 ประกอบการ                 

engange in 
business, invest, 
run 

2226 70 

องคก์รชุมชนมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่การด าเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดก าไร 
1803 ทพั      army; troop 1143 85 

นโปเลียนยกทพัไปตีรุสเซีย 
   

1804 ทั้งคู่           both 2254 69 

ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาท่ีเหมาะสมกนัมาก    

1805 ดีใจ  i       glad 2529 66 

การที่ลูกเรียนส าเร็จท าใหพ้่อแม่ดีใจ    

1806 ขณะนั้น             at that time 1081 85 

ผลงานของศิลปินท่ีเกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะทอ้นภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก 
1807 ขดุ      dig 1429 81 

ทหารก าลงัขดุสนามเพลาะ    

1808 เตน้     dance 2833 61 

เธอเตน้ใหเ้ป็นซ่ี เธอจะไดเ้ตน้กบัชั้น มนัยากท่ีไหนล่ะ  

1809 วรรณ wan colour; castle 1413 81 

ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษตัริย ์แพศย ์ศูทร 
1810 ขณะน้ี             now; this moment 3470 53 

สภาพการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยขีณะน้ีไดพ้ฒันาข้ึนแลว้  

1811 กางเกง       e   pants 2356 68 

เคร่ืองแบบของยามบริษทัน้ีใชเ้ส้ือและกางเกงสีด ามีแถบขา้งสีขาว  

1812 ผา      cliff; stone; rock 577 92 

สิงห์โตยนือยูบ่นผาสูง 
    

1813 ติดตวั      u   
in hand; on my 
person 

933 87 

เดก็พวกน้ีหนีออกจากบา้นโดยไม่ไดน้ าเงินติดตวัมาเลย  

1814 กีฬา  i      sport 3217 56 

นกักีฬาเม่ือเลิกเล่นกีฬากล็งพุงกลายเป็นคนอว้นไป   

1815 เคา้       framework; he/she 3255 55 

เยน็น้ีอยา่ออกไปขา้งนอกเลย ดูสิเร่ิมมีเคา้ว่าฝนจะตกอีกแลว้  
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1816 แผ่       
spread out; strech 
out 

1055 86 

เขานอนแผ่กลางบา้นดว้ยความเหน่ือยอ่อน   

1817 แก่น      
kernel; core; heart 
of wood 

1346 82 

ยาไทยขนานน้ีตอ้งใชแ้ก่นของไมไ้ม่ใช่เปลือก   

1818 บุคลากร b                personnel; staff 2563 65 

รมว. เกษตรฯ มีค  าสั่งใหป้รับปรุงบุคลากรในหน่วยปฏิบติัการพิเศษป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบท าลายทรัพยากรป่าไม ้

1819 ความชอบ      m         fondness 551 92 

ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการกมี็ความชอบแตกต่างกนัไป   

1820 ความกลวั      m   u   fear 910 87 

เขาตวัสั่นดว้ยความกลวั     

1821 ผูเ้ช่ียวชาญ                     specialist; expert 1384 81 

ตระกูลเขาทั้งตระกูลเป็นผูเ้ช่ียวชาญและช านาญทางดา้นวิทยาภูมิคุม้กนั 
1822 พยาน          witness 2248 69 

พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกลา้พูด  

1823 พฤษภาคม                  om may 1876 74 

นกัเรียนจะทราบผลสอบในเดือนพฤษภาคม   

1824 คน้      search 1169 84 

เขาพยายามคน้เร่ืองราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อตอ้งการความจริงให้ได ้
1825 ซ่ือสัตย ์          honest; faithful 793 89 

หญิงที่แต่งงานยงัคงถือคติที่ว่า ตอ้งรักและซ่ือสัตยต่์อสามีคนเดียว  

1826 วิเศษ          
superb; excellent; 
magic 

1245 83 

การชอ็ปป้ิงคร้ังน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีแสนจะวิเศษจริงๆ   

1827 มณี m   i  jewels; gems 1656 77 

เขาถนอมเธอราวกบัเธอเป็นมณีอนัหาค่ามิได ้   

1828 อยา่งเช่น            
such as; for 
example 

1205 83 

คอมพิวเตอร์มีการจดัเกบ็ขอ้มูลของช้ินส่วนแยกตามลกัษณะทางกายภาพของมนั อยา่งเช่น ขนาด รูปทรง สี น ้าหนกั ปริมาตร เป็นตน้ 
1829 ดัง่     like; such; as if 859 88 

เขาถูกไล่ออกจากศาลาประชาคมดัง่หมาข้ีเร้ือนท่ีโซเซโซซัดไปไม่มีจุดหมาย 
1830 ภู   u  mountain 1267 82 

ยิง่ใกลว้นัเดินทางเขากย็ิง่จินตนาการถึงสีสันของดอกไมบ้นภูสูงแถบเหนือสุดของประเทศ 
1831 สละ        abondon; discard 916 87 

สละเป็นผลไมข้ึ้นช่ือชนิดหน่ึงของจงัหวดัระยอง   

1832 คุ      
glow; burn; 
smolder 

966 87 

เขาเหยยีบลงไปบนถ่านไฟที่ก  าลงัคุ 
   

1833 คดัเลือก             select; choose 2167 70 

ผูเ้ช่ียวชาญมาศึกษาปัญหาทางดา้นน้ีในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและไดค้ดัเลือกนกัศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศดว้ย 
1834 ก ากบั   m     

attach; add; 
control; regulate 

1742 76 
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คุณแม่ตอ้งก ากบัการใชจ่้ายเงินของลูก    

1835 ภาคภูมิใจ         u  m        
take proud in; be 
proud of 

827 89 

บรรพบุรุษของไทยสามารถต่อสู้และปกป้องอธิปไตยไวไ้ดอ้ยา่งน่าภาคภูมิใจในอดีตกาล 
1836 ลาออก           resign; quit 1994 72 

เขาตดัสินใจลาออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ   

1837 ธนัวาคม            om December 2021 72 

เดือนธนัวาคมเป็นเดือนสุดทา้ยของปี ที่ทุกคนต่างรอคอย  

1838 วาจา          
speech; words; 
discourse 

999 86 

เขาส ารวมกายวาจาใจของเขาไดเ้ป็นอยา่งดี   

1839 ชายฝ่ัง            coast; shore; bank 1212 83 

การร าโนราแพร่หลายมายงัดินแดนหวัเมืองชายฝ่ังตอนใตข้องไทย  

1840 รัง     nest; hive 1559 78 

ตน้ไมต้น้น้ีมีรังผึ้งอยูห่ลายรัง    

1841 นางเอก           
heroine; main 
actress 

1088 85 

คนท่ีจะข้ึนมาเป็นนางเอกไดต้อ้งมีความสามารถรอบตวัและตอ้งสวยมากดว้ย 
1842 บ่าย b    afternoon; turn 2118 70 

ในช่วงสายจนถึงบ่ายเป็นช่วงของการเคลียร์เงินที่รับและจ่ายผ่านบญัชีธนาคาร 
1843 ดอกเบ้ีย       b    interest (of loan) 2494 65 

ธนาคารไดเ้ตือนใหลู้กหน้ีช าระดอกเบ้ียตามก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้  

1844 เยาวชน           o  juvenile; youth 2607 63 

เยาวชนพวกน้ีเขาคุน้กบัท่านมาแต่งานอนุสรณ์อยธุยาแลว้  

1845 ยกยอ่ง           
esteem; respect; 
value 

1564 78 

นกัอ่านยกยอ่งกวีซีไรท ์
    

1846 ระบอบ     b     model; custom 3056 57 

สังคมมีส่วนอยา่งมากในการปฏิวติัสังคมจีน ใหเ้ปลี่ยนมาอยูใ่นระบอบปัจจุบนั 
1847 เขา้หา          meet; call on 1207 83 

นกัการเมืองเขา้หาผูใ้หญ่เพื่อขอความเห็นใจ   

1848 บงัเอิญ b        
by chance; by 
accident 

1659 77 

เขาพบเธอโดยบงัเอิญท่ีร้านหนงัสือ    

1849 รูปทรง       o  shape; figure; built 1289 82 

บา้นท่ีมีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมนัเกิดข้ึนทุกๆ วนั   

1850 แผนที่             map 2888 59 

การก าหนดสีลงไปเพื่อแยกแยะส่วนต่างๆ ของแผนที่ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก 
1851 เซลล ์  e   cell 2264 68 

เซลลม์ะเร็งจะแตกตวัในเวลาอนัรวดเร็ว    

1852 หนา     thick; dense 2304 67 

ชายผิวด าหนา้เขม้หนวดเคราหนาถามเขาโดยไม่มองหนา้  

1853 เสียสละ             sacrifice 748 89 
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รัชกาลที่ 5 ทรงเสียสละดินแดนชายพระราชอาณาเขตส่วนนอ้ย เพือ่แลกกบัอิสรภาพของชาติไว้ 
1854 ร้ือ      dismantle; revive 902 87 

กุฏิบางหลงัเป็นเรือนของชาวบา้นร้ือมาถวาย   

1855 ทาส       slave 1730 76 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงประกาศเลิกทาส  

1856 กนัยายน          o  september 1611 77 

เดือนกนัยายนฝนยงัตกบา้งประปราย 
   

1857 สงวน          preserve; conserve 969 86 

ทหารตอ้งยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านใหแ้ก่กองทพัญ่ีปุ่ น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว ้
1858 เลว  e   bad; evil; wicked 1506 79 

หากเราหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงเลว เรากจ็ะไม่เห็นถึงความสว่างของสังคมภายนอกเลย 
1859 ลอ้      wheel; tease 1993 72 

รถคนัน้ีวิ่งไม่ไดเ้พราะลอ้พงั    

1860 ตม้   m boil 1672 76 

หากจะตม้ดอกข้ีเหลก็ไม่ใหข้มใหใ้ส่ใบมะม่วงหิมพานตแ์ก่ๆ ไวก้น้หมอ้ในขณะที่ตม้ 

1861 อ านวย   m  u   
give; produce; 
afford 

1557 78 

พ่อแม่มุ่งหวงัใหลู้กเรียนใหสู้งที่สุดเท่าที่โอกาสจะอ านวย  

1862 ด าเนินงาน   m           
to operate; carry 
on; execute 

2720 61 

วิศวกรยงัคงหาทางด าเนินงานตามแบบที่ออกแบบไวเ้ดิม  

1863 นิสิต         university student 1033 85 

อาจารยน์ดัหมายใหนิ้สิตทุกคนไปถวายบงัคมพระบรมศพโดยพร้อมเพรียงกนั 
1864 เผ่า      tribe, race, clan 1629 77 

วนัน้ีมีการแสดงของชนกลุ่มนอ้ยร่วม 20 เผ่าภายในจงัหวดัฉู่สยงุ  

1865 ครัว    u   kitchen 2133 70 

บา้นจดัสรรสมยัใหม่แทบจะไม่มีพื้นท่ีส าหรับครัว   

1866 ตวัผู ้  u        
male (of animals, 
species) 

1402 80 

สุนขัตวัผูเ้ม่ือถูกตอนแลว้จะอว้นกวา่เดิมมาก   

1867 คร้ัน       when; at the time 1553 78 

เธอเอาแต่บ่น คร้ันผมถามเธอ เธอกลบัไม่ตอบ   

1868 ซอย      alley 2297 67 

บา้นนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภยั อยูใ่นซอยหมอเหลง็  

1869 ภาคใต ้            southern region 2350 67 

ภาคใตต้ั้งอยูใ่นระหว่างทะเลอนัดามนัในมหาสมุทรอินเดียกบัทะเลจีนใตใ้นมหาสมุทรแปซิฟิค 
1870 ฟอง      bubble; foam 1053 85 

งูเห่าจะออกลูกมาเป็นไข่คร้ังละหลายๆ ฟองอยูใ่นรูหรือโพลง  

1871 ผลกัดนั           driving. 1654 76 

ครูผลกัดนัลูกศิษยใ์หป้ระสบความส าเร็จได ้   

1872 สอด       insert; place; slip 933 87 
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วงแหวนน้ีจะสอดไวด้า้นหลงัของมว้นเทปเท่านั้น   

1873 เกม  e m game 2735 61 

นกัการศึกษาบางคนเห็นวา่เกมเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา หรืออยา่งนอ้ยกช่็วยเร้าความสนใจของนกัเรียน 
1874 ตอนแรก            at first 1640 77 

พ่อตดัสินใจขดุบ่อเลี้ยงกุง้ตอนแรกลงทุนขดุ 4 บ่อ ใชเ้งินไป 30,000 บาท 

1875 เอาใจใส่              
pay attention; look 
after someoen 

1064 85 

คุณหมอถามอาการคนไขอ้ยา่งเอาใจใส่    

1876 ประพฤติ             behave; conduct 2176 69 

คนเราควรประพฤติแต่ความดี    

1877 ผลผลิต               product, goods 2926 58 

ผลผลิตทางการเกษตรของปีน้ีมากกว่าปีท่ีแลว้   

1878 สีสัน         color 1509 78 

ขนนกกช่็วยท าใหโ้ลกมีสีสันน่าอยูย่ิง่ข้ึน    

1879 กุง้     shrimp 2863 59 

เม่ืออยูท่ี่ญ่ีปุ่ นไดบ้ริโภคอาหารต่างๆ ที่ส่งมาจากเมืองไทยเช่นกุง้ ผลไม ้ไก่ ฯลฯ อยูทุ่กๆ วนั 

1880 จ าเลย    m      
defendant; accused 
person 

3740 46 

เขาตกเป็นจ าเลยในขอ้หาลกัพาเดก็    

1881 จงั      greatly; very much 3213 54 

เดก็ๆ เหล่าน้ีกินเก่งจงั เห็นทีผมจะตอ้งหารายไดพ้ิเศษเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงพวกเขา 
1882 ภารกิจ             duty; obligation 1728 75 

รัฐบาลไม่เอาผิดขา้ราชการ นกัเรียน นกัศึกษาที่หยดุภารกิจและการศึกษาเพื่อมาร่วมชุมนุม 
1883 สถิต ิ             statistics 1956 72 

การแข่งขนัดา้นความเร็วท าใหส้ถิติการเกิดอุบติัเหตุล  ้าหนา้สถิติการเกิดโรค 
1884 กระโดด           jump 1769 75 

ในคู่มือเล่มน้ีเปิดโอกาสใหผู้อ้่านเลือกค าตอบแลว้กระโดดไปอ่านค าเฉลยท่ีหนา้อื่นๆ ว่าค  าตอบของตนถูกหรือไม่ 
1885 บา้นเรือน b          house; home 976 86 

การบุกรุกพื้นท่ีเพื่อสร้างบา้นเรือนบริเวณเชิงดอย ท าใหส้ภาพแวดลอ้มและสภาพนิเวศวิทยาเปลี่ยนไป 
1886 เหลือเกิน            exceedingly; a lot 2519 64 

ปัญหาน้ีซับซ้อนเหลือเกิน 
    

1887 แย ่      bad 2505 64 

เวลาน้ีคุณคือคนท่ีท างานแยท่ี่สุด    

1888 เพียงแค่   i          only; just 1840 73 

ถา้ออกก าลงัเพียงแค่วนัละ 15 นาที คุณกมี็สุขภาพร่างกายที่แขง็แรงได ้
1889 รับใช ้           serve 1283 82 

อุบติัเหตุในคร้ังน้ี เขารับใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูบ้าดเจ็บทั้งหมด  

1890 ชีวิตชีวา    i         i      animated; lively 508 93 

สีสันของผีเส้ือกลางวนัน่าชมและท าใหธ้รรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเส้ือกลางคืน 
1891 บก b   land; dry land 1116 84 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก    

1892 เสน่ห์        charm 1499 78 

ตามธรรมชาติแลว้มนุษยม์กัจะชอบคนสวยๆ หล่อๆ หรือคนมีเสน่ห์มากกว่าคนน่าเกลียด 
1893 ตรี   i  three; third 1024 85 

ลกัษณะของศาลเป็นศาลาทรงไทยแบบตรีมุขพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูดว้ยหินอ่อน 
1894 ปก     cover; protect 1067 84 

เดก็ก  าลงัขีดเขียนลงบนปกหนงัสือ    

1895 สมยัก่อน    m         former times 1404 80 

คนไทยสมยัก่อนใชห้างปลากระเบนซ่ึงมีตุ่มสากแทนตะไบ  

1896 เอกลกัษณ์             identity; trait 1509 78 

น่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัคงเส้นคงวาเป็นอยา่งยิง่ของบุรุษเส้ือคบั หยดัร่างตรงดัง่ปลายทวน 
1897 หล่อ      handsome 2300 66 

คุณแม่หล่อน ้ามนัไวท่ี้ฐานของตูก้บัขา้ว เพื่อป้องกนัมด  

1898 มงั m   
perhaps; most 
likely 

999 85 

เขาคงไม่อยากไปมงั จึงไม่เห็นตกปากรับค าอะไร   

1899 จอ      screen 1400 79 

ในปี 1990 มีผูมี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพกบัการใชจ้อคอมพิวเตอร์สูงถึง 40 ลา้นคน 

1900 มกราคม m            om january 1777 74 

นอ้งของฉันเกิดเม่ือวนัที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา   

1901 เบ้ือง b      
prefix for spacial 
direction 

928 86 

จ่าไขกุญแจมือออกแลว้ยนืคุมเชิงอยูเ่บ้ืองหลงั   

1902 ทะเบียน      bi    register 3161 54 

โรงพยาบาลบางแห่ง ใชค้อมพิวเตอร์ในการท าทะเบียนคนไข ้  

1903 เครียด         
stressed; serious; 
tense 

1758 74 

พ่อนัง่สูบบุหร่ีมีสีหนา้เครียดอยูข่า้งๆ แม่   

1904 ทะเลาะ           quarrel; argue 1387 80 

รัฐมนตรีคนน้ีสร้างปัญหาจนขดัแยง้ หรือทะเลาะกบัคนอื่นมามากแลว้ 
1905 ผูช้ม         om audience 1298 81 

ส่ิงท่ีท  าใหค้วามรู้สึกต่างๆ เกิดข้ึนแก่ผูช้ม เช่น การใชเ้ส้นคดโคง้หรืออ่อนชอ้ย 
1906 พร้อมทั้ง       m      

along with; 
together with 

1828 73 

วิทยากรจะบรรยายเร่ืองสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มเป็นพิษดว้ย 
1907 เกา้อี้         chair 2463 64 

ปัญหาเกี่ยวกบัการปวดเม่ือยของกลา้มเน้ือ แกไ้ขดว้ยการหาเกา้อี้นัง่ใหเ้หมาะสม มีส่วนพิงหลงั เอว ขอ้ศอก 
1908 คุม้    m be worthwile 1176 83 

รถคนัน้ีซ้ือแลว้คุม้มากเลย แทบจะไม่ตอ้งซ่อมเลย   

1909 ประมง      mo  fishing; fishery 1943 71 

ผูค้นในหมู่บา้นด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการท าสวนผลไม ้ประมง และประกอบหตัถกรรมทอผา้พื้นเมือง 
1910 ผนงั         

wall; partition; 
screen 

1615 76 
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บา้นตั้งอยูใ่นบริเวณสวนมีช่องไมใ้หล้อดแลเห็นผนงัของบา้นเป็นสีเขียว 
1911 ทีวี   i   i  TV 1408 79 

การส่งเคเบิลทีวีสามารถส่งรายการโทรทศัน์ไดพ้ร้อมๆ กนัหลายช่องโดยใชส้ายส่งเพียงเส้นเดียว 
1912 ศาสตร์      science 1673 75 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นศาสตร์ที่พวกเราควรศึกษา และวิจยักนัต่อไป 
1913 พดั      blow 1760 74 

ลมพดัรวงขา้วเหลืองในนาใหโ้นม้เอียงไปทางเดียวกนั   

1914 ท ามาหากิน    m m        i  
earn a living; 
livelihood 

744 89 

ผมไปท ามาหากินอยูท่ี่ระนองมาสิบกว่าปี   

1915 ค าแนะน า    m        m 
guidance; advise; 
suggestion 

1754 74 

ผูเ้ขียนไดรั้บค าแนะน าจากผูอ้าวุโสท่านหน่ึงในเร่ืองภาษาไทย  

1916 แยง่       snatch; grab; seize 1442 79 

พี่คนโตอาจแอบหยกินอ้ง เพราะอิจฉาที่นอ้งมาแยง่เอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด 

1917 อตัโนมติั         o  m   automatic 819 88 

เดก็วยัรุ่นสหรัฐไดก้ราดปืนอตัโนมติัเขา้ใส่เพื่อนนกัเรียนในโรงอาหาร ท าใหมี้นกัเรียนตาย 2 คน บาดเจ็บ 22 คน 
1918 ครอบคลุม            um cover; include 1813 73 

กฎหมายฉบบัน้ีครอบคลุมถึงเร่ืองการน าเขา้สินคา้ดว้ย   

1919 บดัน้ี b       now 1575 77 

เขาถูกทรมานจนบดัน้ีกลายเป็นคนเสียจริตไปแลว้   

1920 เทป       tape 906 86 

เทปเสียงเพลงกระห่ึมข้ึนเบาๆ กลบเสียงครางของเคร่ืองยนตใ์หเ้งียบไป 
1921 มธัยม m        om high school 911 86 

ถึงแมว้่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มธัยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเม่ืออายเุพียง 36 ปีเท่านั้น 
1922 โปรแกรม   o      m program 1282 81 

ไม่รู้ว่าโปรแกรมหนงัเดือนน้ีมีอะไรน่าสนใจบา้ง   

1923 คลอด         give birth; deliver 1963 71 

คนไขเ้จ็บทอ้งอยูน่านพอตี 4 กค็ลอดเดก็ออกมา   

1924 ราบร่ืน            smooth 630 91 

สัมพนัธภาพระหว่างสยามและญ่ีปุ่ นด าเนินไปอยา่งฉันมิตร เรามีการคา้ขายกนัอยา่งราบร่ืน 

1925 ผจญภยั       o       
encounter; face 
danger 

631 91 

คณะลูกเสือไปผจญภยัในป่าเป็นเวลา 3 วนัแลว้   

1926 เอียง  i    tilt; incline 1421 79 

คนส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเกิดข้ึนทั้งสองอยา่ง คือ บางคร้ังกโ็นม้เอียงไปในทางเกบ็ตวั บางคร้ังกแ็สดงตวั 

1927 กึ่ง      
half; middle; 
medium 

1293 81 

สถานท่ีน้ีถูกร้ือฟ้ืนสร้างข้ึนมาใหม่เม่ือปี 2527 คร้ังฉลองกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ 
1928 ไพเราะ           melodic; pleasingly 739 89 

นกัวิจยัพบว่าถา้เปิดเพลงไพเราะใหผู้ท้ี่ท  างานฟัง จะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1929 น ้าตา   m     tears 2429 64 

ลูกๆ ร้องไหจ้นน ้าตาอาบแกม้    

1930 จริยธรรม               m 
morality; ethical 
behaviour 

2059 69 

ประชาชนใหค้วามส าคญัต่อจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
1931 ปู่      grandfather 2425 64 

ปู่ยา่ตายายช่วยกนัเลี้ยงหลานแทนพ่อแม่ท่ีออกไปท างานนอกบา้น  

1932 บนัเทิง b         entertainment 1535 77 

ความบนัเทิงสมยัสงครามไม่ตอ้งพูดถึง อยา่งเก่งกมี็ร าวง สมยันั้นเรียกว่า ร าโทน 
1933 แผนการ             plan 1794 73 

หวัหนา้ฝ่ายต่างๆ เขา้พบผูจ้ดัการเพื่อแจง้แผนการด าเนินการในเดือนต่อไป 

1934 มิถุนายน m            jon june 1381 79 

กษตัริยฮุ์สเซนควบคุมเยรูซาเลม็มาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967  

1935 ท าตวั    m  u   behave 1561 76 

เดก็ๆ ตอ้งท าตวัเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
   

1936 เสพ      eat; take; partake 1126 83 

เขาฆ่าตวัตายเพราะเสพยาจนมึนเมาแลว้กระโดดตึกตาย  

1937 เครือ        
group; family; 
faint; vine 

1057 84 

ฉันตดักลว้ยโดยใชพ้ร้าฟันตน้ใหใ้กลร้ะดบัเครือห่างจากพื้นมาก  

1938 สมาธิ    m        concentrate 2962 55 

ในที่สุดเขากพ็ยายามรวบรวมสมาธิและความกลา้หาญใหอ้ยูก่บัร่องกบัรอย 
1939 เมษายน me       o  april 1619 76 

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนจดั 
   

1940 ไผ่      bamboo 1373 79 

กงัหนัน ้า ท่ีชาวบา้นท าข้ึนเป็นส่ิงประดิษฐ์จากไมไ้ผ่ ถือเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบา้น 

1941 เลขาธิการ  e                 secretary general 3658 45 

เลขาธิการพรรคถึงกบับ่นอุบว่าตอ้งฝืนใจตวัเองใหท้  าไดทุ้กอยา่งเพื่อใหพ้รรคไดเ้ขา้ร่วมรัฐบาล 
1942 ท าบุญ    m bu  make merit 1573 76 

คุณยายไปท าบุญที่วดัทุกวนัพระ    

1943 พลาง        
at the same time; 
concurrently 

4146 37 

ทอนโบกปูนผนงัตึกชั้นหา้ไปพลางฟังไปพลางและคิดไปตลอดเวลาอยา่งเงียบๆ 
1944 เมา maw drunk 1392 79 

ผมเมาจนจ าไม่ไดว้่าเกิดอะไรข้ึนบา้งเม่ือคืนน้ี   

1945 ขวาง        
obstruct; bar the 
way 

1300 80 

เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเขา้แลกกบัการงานทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ 
1946 จุดหมาย      m    aim; purpose 665 90 

คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกนั    

1947 เหมา m   
charter; hire; rent; 
wholesale 

1389 79 

ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น ้าเจา้พระยา  
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1948 ลม้เหลว   m      
fail; fall down; not 
succeed 

1322 80 

คนบางคนเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดหรือความลม้เหลวข้ึนมกัจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธ์ิอะไรบางอยา่งเป็นตน้ 
1949 ถว้ย       cup; bowl 1732 74 

เม่ือเปิดส ารับออกมาพบว่ามีกบัขา้วตั้งเรียงอยู่ 4 ถว้ย   

1950 มหศัจรรย ์ m              
wonderful; 
amazing 

811 88 

มนุษยท์  าใหค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือมหศัจรรย ์ที่แกปั้ญหาไดทุ้กรูปแบบ 
1951 ประทาน            grant; give 694 89 

เจา้ชายทรงประทานถว้ยรางวลัใหแ้ก่ผูช้นะการแข่งขนัหมากรุกในคร้ังน้ี 

1952 มุ่งมัน่ m   m   
engrossed in; 
absorbed in 

911 86 

ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมัน่ท่ีจะควา้แชมป์ปีน้ีใหไ้ด ้   

1953 กองทุน        u  fund 3257 50 

โรงเรียนมีกองทุนส าหรับนกัเรียนยากจน 
   

1954 ชรา          old; aged, senile 1639 75 

ชายชรารู้สึกปวดเม่ือยไปทั้งตวัจึงนอนใหห้ลานชายบีบเคลน้ตามล าขาและน่อง 
1955 สถานะ             state; condition 1397 79 

หากวดัไม่รู้จกัปรับปรุงสถานะของตน กจ็ะเหลือพิธีกรรมอนัลา้สมยัไว ้

1956 วะ     
particle (of 
familiarity) 

2829 57 

อยา่นอนมนัเลยวะ เด๋ียวกไ็ดเ้วลาท างานแลว้   

1957 ศีลธรรม            m morals 2216 66 

ชาวพุทธจะตอ้งปฏิบติัตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจ าใจ  

1958 ทรมาน         m    torture; abuse 1487 77 

พม่าทรมานเชลยชาวไทยอยา่งโหดเห้ียม   

1959 ออม    m save; economize 1383 79 

เธออยากจะหลบัตาพกัสักงีบ เพื่อออมแรงไวต้รวจงานของลูกศิษย ์  

1960 พลาด        miss; fail 1447 78 

งานน้ีกลยทุธ์ต่างๆ นานากค็งจะงดัออกมาใชก้นัอยา่งชนิดพลาดไม่ไดท้ีเดียว 
1961 ทอ      weave 1338 79 

เกษตรกรใชเ้วลาว่างในหนา้แลง้ ทอผา้ไหม และผา้มดัหม่ี  

1962 บุคลิก b           personality 771 88 

เขาสองคนมีบุคลิกคลา้ยกนั คือ อารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนาน  

1963 เคร่ืองด่ืม              m beverages 957 85 

คนที่เป็นโรคความดนัโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหร่ีและเลิกดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
1964 โดยทัว่ไป  o             generally 2721 58 

โดยทัว่ไปหา้งสรรพสินคา้น้ีจะลดราคาสินคา้บ่อย   

1965 หอ้งน ้า          m toilet 1956 70 

หอ้งน ้าท่ีดีควรจะมีช่องแสงสว่าง และช่องระบายอากาศ เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทได ้
1966 ศูนยก์ลาง            central; middle 2333 64 

ประติมากรรมสมยัอู่ทอง เป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนในสมยัอโยธยาเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร 
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1967 วิถี          way; path; route 1358 79 

การชอ็ปป้ิงกลายเป็นวิถีท่ีนิยมของคนเมืองกรุงไปเสียแลว้  

1968 ยุง่ยาก          
complicated; 
complex 

1051 84 

ระบบน้ียงัมีขอ้ยุ่งยากทางดา้นทฤษฎี    

1969 บรรลุ b       
achieve; attain; 
reach 

2039 68 

พระองคบ์รรลุโพธิญาณของพระพุทธองคเ์อง   

1970 คอน       row; carry 1387 79 

พ่อก าลงัเตรียมตวัออกไปดกัหนู บนบ่าพ่อคอนกบัดกัท่ีท  าดว้ยกระบอกไมไ้ผ่สั้นๆ จ านวนหลายกระบอก 
1971 เบอร์ b   number 2068 68 

เบอร์สุดทา้ยของทีมคือเบอร์ 4    

1972 ขอ้ตกลง            o  agreement; pact 2279 65 

ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาขอ้ตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกนัในการแกปั้ญหา 
1973 ตกเป็น      e  become 2301 64 

เขาตกเป็นจ าเลยในคดีน้ี     

1974 ใบไม ้ b   m    leave 1215 81 

ปลาสลิดหรือ ปลาใบไม ้เป็นปลาไทยแทท้ี่มีแหล่งก  าเนิดอยูใ่นที่ลุ่มภาคกลางของไทย 
1975 เอาเปรียบ            exploit 528 92 

การไม่มีอ  านาจต่อรองกบันายจา้งท าใหน้ายจา้งเอาเปรียบคนงานไดอ้ยา่งมาก 
1976 ศิลป์     art 1258 80 

ผา้ม่านสีแดงมีตวัหนงัสือสีขาวติดอยูอ่ยา่งมีศิลป์ สวยงาม เป็นระเบียบ 
1977 เจ็บป่วย           be sick; be ill 1068 83 

เธอเจ็บป่วยนานนบัเดือนก่อนจะส้ินใจตาย   

1978 ตกั     lap; scoop 1867 71 

พ่อชอบเอาลูกนัง่ตกัเวลาท่ีขบัรถ    

1979 ผูผ้ลิต               manufacturer 1787 72 

สุวฒัน์เป็นผูผ้ลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหน่ึงของประเทศ  

1980 โมง mo   o'clock, hour 2247 65 

ไกดน์ดัเจอลูกทวัร์เวลา 7 โมงเชา้ท่ีลอบบ้ีของโรงแรม  

1981 สม ่าเสมอ    m m    m    regular; constant 1587 75 

พ่อออกก าลงัสม ่าเสมอ ตามท่ีคุณหมอสั่งไว ้   

1982 ผิดหวงั          disappointed 1390 78 

หากไดไ้ปท่องเที่ยวที่สมุทรปราการรับรองว่าจะไม่ผิดหวงั  

1983 ตวัละคร  u             character 2591 59 

ผูเ้ขียนบทละครที่ดีจะมีเอกลกัษณ์ในการเขียนบทใหต้วัละครมีความแตกต่างกนั 
1984 มิให้ m       not give 2511 61 

มารดาท่ีก  าลงัตั้งครรภไ์ม่ควรเสพสุรา เพื่อป้องกนัมิใหเ้ดก็ที่เกิดมามีความผิดปกติ 
1985 ร่องรอย            trace; mark 860 87 

ความไพเราะของบทกวีไม่มีเหลือร่องรอยกลายเป็นกลอนเปล่าท่ีเปล่าไปหมดทั้งถอ้ยค า และความคิด 
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1986 คุณหมอ   u  m    doctor 2258 65 

คุณหมอตรวจรักษาคนไข ้     

1987 บ่น b   complain 2612 59 

เด๋ียวน้ีท าไมเจา้นายบ่นลูกนอ้งทุกวนั วนัละเร่ืองสองเร่ือง  

1988 ปราบ       subdue; conquer 802 87 

รัฐบาลจีนไดป้ราบนกัศึกษาที่มาชุมนุมกนั ณ จตุัรัสเทียนอนัเหมินเม่ือปี 2532 
1989 ใชจ่้าย             spend 1726 73 

ปัจจุบนัประชาชนมีการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนซ่ึงส่งผลใหก้ารออมลดลง  

1990 ส านวน   m  u    phrase; idiom 1588 75 

พนกังานสอบสวนก าลงัท าส านวนเพื่อส่งฟ้องอยัการ   

1991 เตียง  i    bed 2831 55 

เขาอุม้เธอลงนอนบนเตียง พร้อมกบัจุมพิตที่หนา้ผากอยา่งแผ่วเบา  

1992 แม่บา้น m    b    maid 907 86 

เธอเป็นแม่บา้นที่ดีคอยปรนนิบติัสามีและดูแลลูก   

1993 ชิง    i  fight for; steal 2174 66 

โจรบุกเขา้ชิงทรัพยเ์ศรษฐีร้านทองในตอนกลางวนัโดยไม่กลวักฎหมาย 

1994 ยากล าบาก        m b    
suffer; become 
weary 

736 88 

ชีวิตเขายากล าบากมากข้ึนเพราะมีภาระของลูกนอ้ยเพิ่มข้ึนอีกคน  

1995 บาน b    bloom 1820 71 

หลงัการเกบ็เกี่ยว ดอกง้ิวจะบานแดงเตม็ทุ่ง   

1996 อุบติัเหตุ     b            accident 1765 72 

การใชร้ถยนตอ์ยา่งประมาท อาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้  

1997 ตาก      
out in the open; 
exposed 

1151 82 

บา้นหลงัใหม่ของเขาเป็นบา้นทรงหลงัคาตาก   

1998 ถอย        
retreate; move 
back 

1442 77 

ประชากรของปลาและสัตวน์ ้าหนา้ดินในอ่าวไทยลดนอ้ยถอยลงเป็นล าดบั 

1999 มอบหมาย m     m    
to assign; commit; 
entrust 

2833 55 

พ่อมอบหมายใหพ้ี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด  

2000 แวะ      
stop; call at; call 
on; stopover 

1790 72 

บา้นหลงัน้ีเปรียบเสมือนศาลาประชาคม ที่ชาวบา้นพากนัแวะเวียนมาพบปะสังสรรคเ์สวนาปัญหาต่างๆ 

RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  
2001 ใหญ่โต      o  enourmous; huge 1177 81 

ผูช้ายคนนั้นมีกายใหญ่โตราวยกัษปั์กหลัน่   

2002 ดอ้ย       inferior 1401 78 

การพฒันาชุมชนมกัมุ่งสู่ชุมชนชนบทอนัเป็นชุมชนที่ดอ้ยโอกาสทางสังคม 
2003 รวมตวั  u  m  u   assemble; collect 1557 75 

เราตอ้งจดัการไม่ใหพ้วกมนัรวมตวักนัได ้
   

2004 ธาตุ       
element; essence; 
substance 

1863 70 

คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหน่ึง 

2005 โชว ์    o  show 2096 67 

ในโซนดา้นซา้ยภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีส าหรับโชวก์ารจบัจระเข ้
2006 เวียน  i    circle; revolve 1512 76 

การเวียนขวาเป็นมงคล แต่การเวียนซา้ยเป็นอวมงคล   

2007 ขบวน     bu    
procession; line; 
caravan 

1461 77 

ขบวนของนกัเรียนเดินออกจากโรงเรียนอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   

2008 สงสาร          pity; feel sorry for 1901 70 

ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย   

2009 ขี ่      drive; ride 1534 75 

ถา้เธอเป็นคนข่ีฉันไม่นัง่ดว้ยหรอก    

2010 อกัษร           letter (of alphabet) 2386 62 

ตวัอกัษร M กลบัหวัท าใหป้ระโยคน้ีมีความหมายผิดไปเลย  

2011 เที่ยง        noon; accurate 1882 70 

นาฬิกาเรือนน้ีเดินเท่ียงดีจริงๆ แมจ้ะซ้ือมาราคาถูก   

2012 ยา่น      
area; section; 
locality 

1405 77 

บา้นเขาอยูใ่นยา่นของคนรวย รถติดทั้งเชา้ทั้งเยน็   

2013 กลม klom round; circular 1734 72 

ลูกบอลมีลกัษณะกลม 
    

2014 อาย      shy 1971 68 

เขาอายเพื่อนๆ ในหอ้งเกินกว่าที่จะบอกว่าแม่ของเขาเป็นโสเภณี  

2015 ปฏิกิริยา                    reaction 1706 73 

ชาวบา้นเร่ิมมีปฏิกิริยาคดัคา้นการปลูกป่าของโครงการ   

2016 บทบญัญติั b   b       provision; article 3781 39 

บทบญัญติัน้ีกินความถึงธุรกิจของผูข้ายปลีกดว้ย   

2017 ความจ า      m    m memory 790 87 

คนตีฆอ้งใหญ่น่ีตอ้งคดัเดก็ที่ความจ าดีเพราะคนฆอ้งใหญ่เป็นหลกัส าคญัของวงป่ีพาทยเ์น่ืองจากตอ้งจ าเพลงแม่นย  า 
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2018 พระมหากษตัริย ์       m              Monarch 3110 50 

ประเทศไทยโชคดีนกัหนาที่มีพระมหากษตัริยท์ี่ทรงครองราชยเ์ป็นเวลานานกว่า 40 ปีเป็นประวติัการณ์ 

2019 ดั้งเดิม        m 

original; 
traditional; 
customary 

1897 69 

การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่ตอ้งอาศยัการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลกั 

2020 โครง    o   
framework; 
structure 

2415 61 

ช่างป้ันรูปเร่ิมตน้ดว้ยการข้ึนโครงก่อน    

2021 ดิบ     raw 1032 83 

คนญ่ีปุ่ นชอบกินปลาดิบ     

2022 ชิน    i  
accustomed to; 
familiar with 

2482 60 

ผมเร่ิมชินกบัลีลาการเล่านิทานของวิทยากรแต่ละท่าน   

2023 น ้าใจ   m      kindness; spirit 1210 80 

เขามีน ้าใจเสมอไม่ว่าจะกบัใครๆ กต็าม 
   

2024 หวัขอ้            title; topic 2054 67 

ในการประชุมระดมสมองคร้ังน้ีเราไดจ้ดัใหมี้แนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หวัขอ้ 

2025 ราวกบั          
as if; like; as 
though 

3458 44 

ไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหน กเ็ห็นแต่เคร่ืองแบบทหาร และต ารวจราวกบัทะเลสีเขียว 
2026 ย ัง่ยนื          last; endure 1342 78 

ชีวิตคู่ของเขาคงจะย ัง่ยนืตลอดไป อยา่งที่ใครๆ อยากใหเ้ป็น  

2027 น ้า     water 3176 48 

คุณนา้ชอบซ้ือตุ๊กตามาฝาก    

2028 ปวด       pain; hurt 2914 53 

โรครูมาติคส์ท าใหมี้ไข ้ปวดตามขอ้และอาจท าใหเ้กิดโรคลิ้นหวัใจร่ัวพิการไปตลอดชีวิต 
2029 ราษฎร              population; citizens 2119 66 

รัฐบาลก าลงัวางแผนเร่ืองการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภยัแลง้ในอีสาน 
2030 ยยั jaj she (denigration) 4672 24 

ยยัคนน้ีโหดมากๆ     

2031 น่ีแหละ          
this; these; That's 
it! 

2060 66 

ขบวนการพยคัฆท์มิฬน่ีแหละที่เป็นตวัการลอบสังหารนายราชีพคานธี 
2032 ผูแ้ต่ง           authors 1562 75 

การสรรหาเร่ืองราวแปลกๆ มาน าเสนอผูอ้่านเป็นหนา้ที่ของผูแ้ต่งอยูแ่ลว้ 
2033 ปรากฏการณ์               phenomenon 2363 61 

การซ้ือเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแลว้ 
2034 ทศวรรษ             decade 2737 55 

ในทศวรรษหนา้ ครูชาวอเมริกนัจะปลดเกษียณนบัลา้นคน  

2035 ตรงกนัขา้ม   o          m contrast; opposite 1897 69 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยกบัระบบคอมมิวนิสตมี์นโยบายที่ตรงกนัขา้มกนั 
2036 เสรีภาพ      i        freedom 2465 60 



114 
 

แมป้ระชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะตอ้งไม่ท าความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
2037 กิโลเมตร      o  m   kilometer 1448 76 

ขีปนาวุธแบบโทมาฮอวก์ที่มีรัศมีปฏิบติัการระยะ 2,400 กิโลเมตรแสดงความแม่นย  ามาแลว้ช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
2038 ไว waj swift; fast; quickly 1587 74 

รีบลุกข้ึนไวๆ อยา่มานัง่เออ้เร้อเออ้เต่ออยา่งน้ี   

2039 ขวญั       
morale,luck, merit; 
spirit 

1634 73 

ทหารในสนามรบยงัมีขวญัดีอยู่    

2040 รึ      or 4020 34 

อยา่เพิ่งเขา้ไปตอนน้ีเลย เห็นรึเปล่าว่าเขายนืจงักาอยูท่ี่ประตูแน่ะ  

2041 ขู่      threaten 1116 82 

คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตวัประกนัถา้ไม่ยอมท าตามขอ้ตกลง   

2042 เจ็บปวด            hurt; be in pain 1835 70 

สามีจะตอ้งไปอยูเ่คียงขา้งยามคลอดเพื่อจะไดเ้ห็นใจภรรยาว่าเจ็บปวดแค่ไหน 
2043 ระยะทาง               distance 1348 78 

กรุงเทพฯ อยูห่่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร 
2044 ที่ปรึกษา                adviser; consultant 2003 67 

ผูค้นทัว่ไปต่างกน็บัหนา้ถือตาท่านในฐานะเป็นท่ีปรึกษาพิเศษ  

2045 วินยั         
discipline; rule; 
regulation 

1883 69 

ประชาชนชาวเกาหลีใตมี้วินยัและการศึกษาสูง ท าใหเ้กาหลีใตจึ้งพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
2046 ดวงตา  u        eye 3468 43 

ขอทานคนน้ีน่าสงสาร เพราะดวงตาของเขาบอดสนิททั้ง 2 ดวง  

2047 มิติ m       
dimension; 
measurement 

2180 64 

เดก็ๆ นั้นแต่เร่ิมแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก 
2048 จม   om sink; submerge 1365 77 

เม่ือเหลียวมองรอบขา้งจึงรู้ว่าเรือยงัไม่จม แต่ระดบัน ้าในเรือสูงเลยหวัเข่าข้ึนมาแลว้ 
2049 หมอ้ m    pot 1178 81 

แม่ตกัน ้าแกงจากหมอ้มาใส่ชาม 
   

2050 มีด m    knife 1973 67 

ลุงจะตอ้งลบัมีดใหค้มก่อนเขา้ป่าเสมอ    

2051 จมูก     m    nose 2171 64 

จมูกประกอบดว้ยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซ่ึงแบ่งเป็นซ้ายและขวา 

2052 นกัวิชาการ                    
academic; 
technical specialist 

1893 69 

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชั้นน าต่างพยายามหลบเลี่ยงกลบเกลื่อน หรือสรรหานกัวิชาการมายนืยนัถึงความปลอดภยั 
2053 อภิปราย               

debate; discuss; 
contend 

1824 70 

ถา้ครูหา้มเดก็คุยในหอ้งเรียน เดก็กเ็ลยไม่ตอบค าถามไม่อภิปรายในหอ้งเรียน 
2054 พรรคพวก             partisan 546 91 

เขาไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมคัร 
2055 เหรียญ       coin, medal 2098 65 
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เหรียญท่ีเธอคลอ้งคอนั้นเป็นเหรียญเน้ือเงิน   

2056 ท่าเรือ           port 602 90 

ท่ีตั้งของโครงการอยูห่่างจากสนามบิน และท่าเรือไม่ถึง 20 กิโลเมตร 
2057 ขยนั         diligent 1170 81 

ท่านไดใ้ชค้วามเพียรพยายามทุ่มเทขยนัและอดทนจนประสบความส าเร็จในชีวิต 
2058 เลยทีเดียว        i   i    quite; very 1166 81 

ในตอนจบฉากสุดทา้ยของละครเร่ืองน้ีท าใหค้นฮือฮากนัจนโรงละครแทบถล่มทลายเลยทีเดียว 

2059 ทุ่ม    m 
throw down; 
evening hours 

1618 73 

ผมยอมทุ่มสุดตวัเพื่อใหโ้ครงการน้ีส าเร็จ   

2060 ครบถว้น              
completely; all; 
entirely 

1242 79 

นกัเรียนในหอ้งน้ีมีทั้งหมด 40 คน วนัน้ีมากนัครบถว้น  

2061 ล าพงั   m      alone; by oneself 937 84 

ทุกคนต่างตั้งหนา้ตั้งตาท างานกนัไปโดยล าพงั   

2062 ต่อหนา้          
in front of; before; 
to somebody's face 

1242 79 

โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนทา้ยจกัรยานยนตค์วบหายไปต่อหนา้ต่อตา 
2063 กล่อง        box 1824 70 

เดก็ๆ เกบ็ของเล่นใส่กล่องหลงัจากเลิกเล่นแลว้   

2064 แผล        wound, cut 2335 61 

ขาของเขามีแผลหวะ เพราะถูกฉลามกดั   

2065 ดง  o  jungle; forest 887 85 

งูชอบนอนขดตวัอยูต่าม
ดง     

2066 จดัสรร          allocate; divide 1890 68 

นายหนา้พยายามจดัสรรท่ีดินแถวน้ีใหมี้ราคาอยา่งต ่าตารางวาละ 1 หม่ืนบาทเป็นอยา่งนอ้ย 
2067 เยอืน       visit; pay a visit 1495 75 

ทหารที่ไปดว้ยบอกและชกัชวนใหเ้ขา้ไปเยอืน แต่ไม่สามารถบนัทึกภาพได ้
2068 ศตวรรษ           century 2058 66 

กิจการไปรษณียไ์ม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษแลว้  

2069 ประเสริฐ            superb; excellent 1052 82 

การใหท้านความรู้เป็นทานอนัประเสริฐสุด   

2070 คดัคา้น            oppose; object 1572 74 

นกัศึกษาวจิยับางกลุ่มท่ีท  าการวิจยัเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีไดค้ดัคา้นผลการวิจยัขา้งตน้ 

2071 เอาชนะ              win; triumph 1137 81 

ถึงแมท้ีมฟุตบอลอิตาลีโชวฟ์อร์มยงัไม่สวยสดแต่กเ็อาชนะออสเตรียไปไดเ้ขา้เป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก 
2072 ปรัชญา          philosophy 1647 72 

นกัศึกษาชอบเรียนวิชาปรัชญา    

2073 ศาสตราจารย ์                     professor 1729 71 

ท่านเป็นศาสตราจารยข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยที่ท่านไม่เคยไดรั้บปริญญาโดยตรงจาก… 
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2074 นายก         
president; leader; 
mayor 

3517 41 

ท่านนายกไดก้ล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมไดอ้ยา่งกินใจ  

2075 ซาบซ้ึง           
appreciate; be 
grateful 

519 91 

ราษฎรซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
2076 ตีความ  i       m 

interpret; solve; 
crack 

2911 51 

อาจารยตี์ความโจทยข์อ้น้ีวา่ เป็นการหาค่าความร้อนที่ใชก้ารเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปอีกสภาพหน่ึง 
2077 ริน rin pour 2210 63 

เม่ือหล่อนเชิดหนา้ข้ึน หยาดน ้าใสๆ กไ็หลรินจากปลายตาลงมาตามร่องแกม้ 

2078 ซัก     
wash; a moment; 
just 

2456 59 

ผูจ้ดัการซักลูกนอ้งว่ามีปัญหาหนกัใจในเร่ืองการท างานหรือไม่  

2079 ลกั     steal 1406 76 

คนรวยในอาร์เจนตินา ท่ีอาศยัอยูใ่นวิลลาขนาดใหญ่ ตอ้งสร้างก  าแพงร้ัวสูงลิบ เพื่อป้องกนัการลกัขโมย 
2080 สูญ      lost 652 89 

เขาสูญเงินไปสองหม่ืนบาท    

2081 น่ีเอง      e   just this 1389 77 

กะโหลกศีรษะเน้ือเยือ่นั้นกคื็อสมองของคนเราน่ีเอง   

2082 บ ารุง b m  u  maintain; care for 1575 73 

พวกเราตอ้งช่วยกนับ ารุงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นของเราไวช้ัว่ลูกชัว่หลาน 
2083 กา้น      stem; stalk 855 86 

คนจดัดอกไมต้ดักา้นกุหลาบจนสั้น 
   

2084 รับจา้ง           
work for hire; work 
freelance 

1223 79 

ลุงไม่ใช่คนมัง่มีอะไรจึงไปรับจา้งเลี้ยงแกะหารายได ้   

2085 ส้ม   m orange 1760 70 

คนขายวางขนมปังน่ึงเน้ือน่ิม พร้อมจานแบนใบนอ้ยใส่สังขยาสีสม้หอมกรุ่น 
2086 ปัน pan divide; allocate 688 88 

เม่ือเขาโตแลว้ความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทใหเ้ฉพาะตนผูเ้ดียวกถ็ูกปันไปใหน้อ้งๆ 
2087 ประหาร           execute 1190 80 

ไทยเรามีวิธีการลงโทษผูก้ระท าผิดดงัก  าหนดไวใ้นกฎหมายอาญา คือ ประหารชีวิต จ าคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพย ์
2088 คาดหวงั           expect; hope 1439 76 

เม่ือเราเห็นคนอว้น เรามกัจะคิดและคาดหวงัเอาว่าเขาเป็นคนตลกๆ สนุกสนานร่าเริงไปเสียหมด 
2089 วน won circulate; revolve 1283 78 

ขบัรถวนรอบสนาม     

2090 พลาสติก            plastic 1214 79 

ฟลอปปีดิสกข์นาดยอ่มน้ีจะบรรจุอยูใ่นกล่องพลาสติกแขง็ซ่ึงจะเปิดต่อเม่ือใส่กล่องเขา้ไปในดิสกไ์ดรฟ์แลว้เท่านั้น 
2091 ม้ือ m    meal 1626 72 

กินกนัใหเ้ตม็คราบไปเลย เพราะม้ือน้ีฉันเลี้ยงเอง   

2092 นกัท่องเที่ยว                   traveler; tourist 1729 71 

ปีน้ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
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2093 กล่าวหา           charge; accuse 2561 56 

ต ารวจกล่าวหาว่าเขาฉ้อฉลลูกคา้โดยการปลอมปนสินคา้  

2094 พนม      om hill; salute 818 86 

ท่านไดพ้  านกัอยูณ่เมืองนครนยัว่าเป็นถ ้าขนุเขา พนม และไดถ้ึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ 

2095 ปฏิบติังาน        b        to work 3015 49 

บริษทัก่อสร้างเร่ิมปฏิบติังานแลว้ หลงัจากเซ็นสัญญา   

2096 จ าคุก    m      imprison; jail 2017 66 

ผูพ้ิพากษาวอลชพ์ิพากษาโทษคาโปนสถานหนกั โดยใหจ้ าคุกไว ้1 ปี 

2097 ยติุ         
terminate; end; 
cease 

1218 79 

สภาต าบลลงมติเป็นเอกฉันทใ์หย้ติุการปลูกยคูาลิปตสั   

2098 คณะรัฐมนตรี                 mo    i  cabinet 3256 44 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้ึนราคาน ้ามนัอีกลิตรละ 20 สตางค์  

2099 ที่พึ่ง            
supporter; 
protection 

558 90 

สถาบนัศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมใหแ้ก่ประชาชน 
2100 กวี     i  poet 2068 65 

ศรีปราชญเ์ป็นกวีสมยัพระนารายณ์    

2101 กติกา            
rule; regulation; 
order 

713 88 

ประเทศไทยและประเทศสวีเดนตกลงท ากติกาสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ 
2102 เป็นอยา่งยิง่  e           very much; a lot 834 86 

ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองปรับอากาศไดมี้ส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

2103 สดใส         
bright; clear; 
cheerful; happy 

1726 70 

ผีเส้ือในวงศน้ี์มีสีสดใส     

2104 บ าบดั b m b   cure; heal; remedy 1904 67 

คณะแพทยน์ าวิธีใหม่มาบ าบดัคนไขโ้รคจิตที่โรงพยาบาล  

2105 ทกัษะ          skill; talent; ability 1480 75 

ทกัษะในการรับรู้จะพฒันาไดเ้ร็วกว่าทกัษะอื่นๆ   

2106 ฉลอง            
celebrate; 
congratulate 

1462 75 

งานวนัเกิดยา่ปีน้ีไม่ไดฉ้ลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี   

2107 อิ่ม   m full (not hungry) 1558 73 

นางกินขา้วไปไดไ้ม่กี่ค  ากรู้็สึกอิ่มข้ึนมาเฉยๆ   

2108 เผชิญหนา้                face; meet 872 85 

พวกเราก าลงัจะเผชิญหนา้กบักลุ่มผูไ้ม่เห็นดว้ย เพื่อช้ีแจงจุดประสงคใ์หฟั้ง 
2109 ส่อง       look through; shine 1809 69 

รูปลกัษณะของผมเม่ือผ่าศูนยก์ลางแลว้ส่องดูในกลอ้งจุลทรรศน์จะรู้ว่ามีรูปลกัษณะอยา่งไร 
2110 กรอง       filter; strain; braid 682 88 

กรองหญา้คา คือการถกัทอหญา้คา    

2111 จกัรวาล                universe; cosmos 1198 79 
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การคน้หาความเร้นลบัในจกัรวาลลว้นใชรู้ปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการส ารวจทั้งส้ิน 
2112 แป้ง       flour; powder 1526 74 

สาวๆ ผดัหนา้ทาแป้งสวยพร้ิง    

2113 แลก       exchange; change 1139 80 

คนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่เงินบาทมีเสถียรภาพจึงน าดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาท 
2114 งู  u  snake 1267 78 

แถวน้ีงูชุม ตอ้งระวงัใหดี้     

2115 ทายาท           heir; heiress 718 88 

เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และตอ้งการมีทายาทไวสื้บสกุล 
2116 อว้น       fat 1684 71 

คนเราส่วนมากอว้น เพราะกินอาหารเขา้ไปมากกว่าที่ร่างกายจะใชไ้ดห้มด 

2117 จ าตอ้ง    m      
must; need; have 
to 

1062 82 

ทหารจ าตอ้งจากครอบครัวเพื่อไปรับใชป้ระเทศชาติ   

2118 สมดุล    m   u  
balance; 
equilibrium 

1399 76 

การมุ่งแต่เศรษฐกิจอยา่งเดียวโดดๆ ท าใหเ้กิดการเสียสมดุล  

2119 ด่ิง     fall down, plummet 723 88 

เขาด าด่ิงลงสู่ใตผ้ืนน ้า     

2120 ขาน       call out 680 88 

ท าไมหนูไม่ขาน เม่ือแม่เรียก    

2121 ชยัชนะ                
victory; triumph; 
win 

1044 82 

ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝ่ายพนัธมิตรเป็นฝ่ายที่ไดรั้บชยัชนะ  

2122 ราบ      flat; level 886 85 

พอไดย้นิเสียงปืนเขาจึงพุ่งตวั นอนราบลงกบัพื้นทนัที  

2123 แดด       sunshine; sunlight 1867 68 

แดดยามบ่ายทอดตวัเขา้ทางหนา้ร้าน    

2124 ทุกส่ิงทุกอยา่ง                    everything 812 86 

การที่ท่านสมคัรเขา้รับราชการทหาร หมายความว่าท่านพร้อมแลว้ท่ีจะเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อส่วนรวม 

2125 มีนาคม mi        om march 1773 69 

รายการใหม่น้ีคาดว่าจะออกอากาศไดท้นัมีนาคม ปีน้ี   

2126 ดึงดูด          attract; appeal 810 86 

เมืองน้ีมีความงามท่ามกลางบรรยากาศสมยัโบราณท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาปีละมากมาย 
2127 ทวี      i  

multiply; increase; 
add 

964 83 

มูลค่าของท่ีดินแปลงน้ีทวีข้ึนเป็นสองเท่า เม่ือมีถนนตดัผ่าน  

2128 พระพุทธเจา้                      buddha 2197 62 

งานป้ันหรืองานแกะสลกัในพุทธศาสนามกัมีรูปดอกบวัเป็นเคร่ืองหมายของการประสูติของพระพุทธเจา้ 
2129 จดัหา          

supply; provide; 
procure 

2003 65 

ทางราชการไดจ้ดัหาแหล่งน ้าใหช้าวบา้น เพื่อใชต้ลอดหนา้แลง้น้ี  
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2130 ช้ีแจง             explain, clarify 2092 64 

เขาถูกหวัหนา้พรรคขอร้องใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  

2131 สมรส   m     marry 3347 42 

ท่านจนัทร์สมรสกบัหม่อมวิภา มีบุตรและบุตรี 4 คน   

2132 รวย ruaj rich 1357 76 

เรามกัจะไดย้นิบ่อยๆ ว่า คนจนมีลูกมากกว่าคนรวย   

2133 ร้องเพลง          e   sing 1530 73 

บรรดาหลานๆ ร่วมกนัร้องเพลงเพื่ออวยพรใหคุ้ณปู่ เป็นรายการสุดทา้ย 

2134 ส่ือมวลชน      mu       o  mass media 2437 57 

การจดัเทศกาลคร้ังน้ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนและประชาชนมาก 
2135 ขดัแยง้            oppose; resist 1643 71 

ฝ่ายคา้นขดัแยง้กบัฝ่ายรัฐบาลอยูเ่สมอเม่ือรัฐสภาเปิดอภิปรายเร่ืองงบประมาณ 
2136 คุก      prison; jail; goal 955 83 

นกัโทษที่คุมขงัอยูใ่นคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน   

2137 ขยบั         move 2397 58 

นอ้งคนเลก็ใชมื้อตบท่ีหลงักระต่ายจนสะดุง้และขยบัตวัไปขา้งหนา้นิดหน่ึง 
2138 ป่าไม ้     m    foest; woods 829 85 

รัฐบาลมีนโยบายจ าแนกพื้นท่ีป่าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ 

2139 เห็นชอบ             
agree to; consent 
to 

2842 50 

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบน าเขา้สินคา้เกษตร 
2140 แต่งกาย           dress 852 85 

ผูเ้ขา้ประกวดทุกคนแต่งกายดว้ยชุดไทย   

2141 สหกรณ์            cooperative 2770 51 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองรัฐบาลไดส่้งเสริมให้มีการจดัตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ 

2142 ออ     
crown; collect; 
gather around 

1250 78 

คนดูพากนัไปอออยูท่ี่ทางออกเพื่อรอพบนกัร้องช่ือดงั   

2143 บรรพบุรุษ b       b       ancestor 975 83 

ครอบครัวเราท าไร่ท านาเลี้ยงชีพมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ  

2144 ร้านคา้           store; shop 925 84 

เรือนน้ีแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนา้เปิดเป็นร้านคา้ ส่วนหลงัเป็นที่อยูอ่าศยั 

2145 นกัธุรกิจ                 businessman 933 84 

นกัธุรกิจตอ้งเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ   

2146 ซ้ือขาย            trade 1749 69 

นายหนา้คา้ท่ีดินติดต่อซ้ือขายท่ีดินแถบชายทะเล   

2147 

พระพุทธศาสนา 
                            Buddhism 1828 68 

หลวงตาจนัทร์ไดท้  าประโยชน์ใหพ้ระพุทธศาสนาและสังคมมาเป็นเวลานาน 
2148 คอม     m computer 872 85 
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ผูท้ี่เขียนโปรแกรมภาษาเคร่ืองส่วนมากมกัจะมองคอมพิวเตอร์ในแง่ท่ีประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3… 

2149 อนุมติั        m   
approve; agree; 
allow 

2862 50 

สหรัฐฯ ไดอ้นุมติัเงินจ านวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับโครงการวิจยัโครงข่ายระบบประสาทมาใหป้ระเทศไทย 
2150 แขวน         suspend; hang 944 83 

พ่อคา้แขวนโคมไฟรูปปลาปักเป้าเอาไวห้นา้ร้าน   

2151 บทความ b        m article, essay, text 2110 63 

เราสรรหาบทความดีๆ ที่กระจายอยูเ่กลื่อนบนโลก Cyber มาเกบ็ไวเ้ป็น หมวดหมู่ อ่านง่าย สะดวก และ… 
2152 พึ่งพา            rely on; depend on 1277 77 

คนส าคญัในทอ้งถิ่นท่ีมีบริวารมาก ผูค้นมกัเขา้ไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ 
2153 โบสถ ์ b    church 1127 80 

พระสงฆท์ั้งหมดลงโบสถเ์พื่อประกอบพิธีกรรมสวดพระปาติโมกข ์  

2154 ชีพ        living; existence 959 83 

คนเราตอ้งท างานหาเงินมาซ้ืออาหารเพื่อปะทงัชีพตนเอง  

2155 ยอ่      drop; shorten 1355 76 

ช่างยอ่เหลี่ยมไมต้รงมุมเสาทั้งส่ีใหม้นลง   

2156 กุศล         
merit; good; 
fortune 

1507 73 

การจะมีอายยุนื ข้ึนอยูก่บัการท าบุญท ากุศล ซ่ึงเป็นความเช่ือทางศาสนา กบัการท าตวัเป็นคนดีมีศีลธรรม 
2157 หุน้     stock 2865 49 

มีเสียงคดัคา้นจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการขายหุน้ของรัฐวิสาหกิจแก่เอกชน 

2158 สันติ         
peacefulness; 
calmness 

1071 81 

อหิงษาเป็นหลกัธรรมที่จะน าไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 
2159 อนุบาล        b    take care of; rear 726 87 

เราใชแ้บบเรียน วิธีการสอน ส่ือการสอน การวดัผลแบบผิดๆ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 
2160 ปลุก      rouse; awaken 1257 78 

ขา้พเจา้ปลุกเธอดว้ยเสียงดงั และเขยา่ตวั แต่เธอกไ็ม่รู้สึก  

2161 อวยัวะ               organ, limb 2085 63 

พิษตะกัว่มีฤทธ์ิท าลายอวยัวะต่างๆ หรือหยดุย ั้งการเจริญเติบโตของอวยัวะบางส่วน 
2162 สั่น     shake 2258 60 

เขาหนาวจนตวัสั่นงกัๆ แลว้ ใครกไ็ดช่้วยปิดแอร์ใหห้น่อยสิ  

2163 ลาก      drag 2065 63 

เม่ือลากเส้นตรงท่ี 4 ใหต้ดัเส้นตรง 3 เส้นแรกจะเกิดจุดตดัใหม่ข้ึน  

2164 เม่ือไหร่ m         when 2055 63 

ลูกชะเงอ้ชะแงค้อยว่าเม่ือไหร่พ่อจะกลบัมา   

2165 สะดุด         
stumble; 
discontinue 

746 87 

ปลายบนัไดน่ะลูก คุณยา่มองไม่เห็น จะกา้วลงทีไรมนัสะดุดทุกที  

2166 ตอบสนอง                
respond; react; 
reply 

2016 64 

ค าสั่งท่ีใชใ้นการป้อนโปรแกรมน้ีตอบสนองงานทุกเร่ืองท่ีตอ้งการใหเ้คร่ืองท า 
2167 ซับซ้อน           complex 1673 70 
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แปลนโครงสร้างหอประชุมซับซ้อนมาก    

2168 เม่ือใด m         when; whenever 1148 79 

หากมีโอกาสไปเชียงใหม่เม่ือใด ผมกม็กัถือโอกาสไปเยีย่มขอความรู้จากท่านเสมอ 
2169 อาบน ้า         m bath, shower 1873 66 

การอาบน ้า เป็นกิจวตัรอยา่งหน่ึงของมนุษย ์เพื่อจะช าระส่ิงสกปรกออกจากร่างกาย 

2170 ประชาสัมพนัธ์              m      publicize; advertise 1447 74 

เขามาช่วยงานประชาสัมพนัธ์ 
   

2171 รายจ่าย            
expenditure, 
expenses 

2138 62 

รัฐบาลไดมี้นโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จ าเป็น 
2172 ตุ๊กตา            doll 1316 76 

เดก็มกัจะสนุกกบัการเล่นกบัสัญลกัษณ์ เช่น การเล่นสมมติ เล่นตุ๊กตา เล่นขายของ 
2173 ด่า     

abuse; swear; 
curse 

1977 65 

เขาช้ีหนา้ด่าไปทัว่ตลาด 
    

2174 วิถีชีวิต             i      way of life 1342 76 

มุกดาหารเป็นเมืองเลก็ๆ ริมฝ่ังแม่น ้าโขง ผูค้นยิม้แยม้แจ่มใส มีไมตรี มีวิถีชีวิตแบบชนบท 

2175 พื้นเมือง        m     native; local 996 82 

นกฮมัมิงเป็นนกพื้นเมืองของคิวบา มีล  าตวัยาวประมาณสองน้ิว หนกัเพียงเศษหน่ึงส่วนสิบออนซ์ 
2176 บทเรียน b    i    lesson 745 87 

ผูเ้รียนจะเขา้ใจบทเรียนทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศันได้ กต่็อเม่ือผูเ้รียนตอ้งท าแบบฝึกหัดตามไปดว้ย 
2177 ปีก      wing; side 1245 78 

มีนกหลายชนิดซ่ึงมีปีกแต่ก็บินไม่ไดเ้ช่นนกกระจอกเทศ นกกีวีเป็นตน้ 
2178 คบ      date; go out with;  1771 68 

ผมคบกบัเขามานานมากเพราะเรามีส่ิงท่ีชอบคลา้ยๆ กนั  

2179 จราจร               traffic 1077 81 

จราจรที่กรุงเทพฯ ท างานหนกัมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเปิดเทอม 
2180 ด่วน       express; urgent 1314 76 

หล่อนซ้ือเตาไมโครเวฟมาอุ่นกบัขา้วยามรีบด่วน   

2181 นายจา้ง            boss; employer 2801 49 

นายจา้งตอ้งก าหนดค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้งเท่าเทียมกนั 

2182 ขอ้สังเกต                
observation; 
notice; remark 

1723 69 

คณะกรรมการมีขอ้สังเกตว่าบริษทัจะตอ้งส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
2183 พูดจา            confer; speak 1222 78 

ฉันว่าเรามาพูดจากนัใหรู้้เร่ืองไปเลย ดีกว่าปล่อยคาไวแ้บบน้ี  

2184 บณัฑิต b       graduate 1159 79 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ีผลิตบณัฑิตคุณภาพมากมายออกมาสู่สังคม  

2185 แกะ      
sheep; engrave; 
hunt down 

1389 75 

เขาเรียนรู้วิธีตดัขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด ์   
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2186 ฟู  u  rise; swell 716 87 

พอไข่ขาวฟูไดท้ี่กเ็ตรียมตวัเทส่วนผสมที่เตรียมไวไ้ดเ้ลย  

2187 ออกเสียง             vote; pronounce 2223 60 

มีประชาชนจ านวนนอ้ยไปออกเสียงเลือกตั้ง   

2188 เพลิดเพลิน                enjoy 636 88 

สมเดจ็พระเทพฯ ทรงเพลิดเพลินกบัการเสดจ็ฯ บุกป่าคร้ังน้ีอยา่งมาก 
2189 บาร์ b   bar 1262 77 

เกาะแห่งน้ีไม่มีบาร์ หรือความเริงรมยใ์ดๆ นอกจากธรรมชาติ  

2190 ผวั       husband 1215 78 

เขามีลูก 3 คนคนโตแต่งงานมีผวัไปแลว้เหลือ 2 คนก าลงัเรียน  

2191 คนตาย   o       the dead 754 86 

เจา้หนา้ที่มูลนิธิร่วมกตญัญูไดรั้บแจง้ว่ามีผูพ้บคนตายที่บึงแห่งหน่ึง  

2192 ซ่ี     
classifier (teeth); 
particle; bar rib 

1408 74 

นกัแข่งรถคนนั้นซ่ีโครงหกัเป็นซ่ีเลย    

2193 กระดูก           bone 1849 66 

ลิ้นเป็นอวยัวะท่ีไม่มีกระดูก 
   

2194 เปรียบ        compare 1233 78 

กวีไทยมกัเปรียบผูห้ญิงกบัดอกไมห้รือไม่กงู็พิษ   

2195 หลุม   m pit; hole 1441 74 

ถนนเตม็ไปดว้ยหลุมและร่อง 
   

2196 เห     turn; swerve, veer 2033 63 

ืีื ้ เขาเหเรือพายเลาะไปริมฝ่ังในป่าทึบลึก   

2197 ชายแดน             border; frontier 1565 71 

ชาวสตูลเขา้ไปท างานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกนั การเดินทางไปมาสะดวก 

2198 คอมมิวนิสต์     m mi      communist 2271 58 

หน่วยงานของพรรคใหก้ารสนบัสนุนไม่ทางตรงกท็างออ้ม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสตบ์ริวารหรือคอมมิวนิสตส์าขาในเขตสาธารณรัฐต่างๆ 
ดว้ย 

2199 พรรคการเมือง           m     political party 2251 59 

ในสภาผูแ้ทนราษฎรขณะน้ีมี ส.ส. รวมทั้งส้ิน 357 คน มาจากพรรคการเมือง 12 พรรคดว้ยกนั 

2200 เขม้ขน้    m      
full-flavoured; rich; 
strong 

1142 79 

น ้าส้มแกว้น้ีเขม้ขน้มาก คงจะท าจากน ้าส้มสดแท้ๆ    

2201 ทวีป          continent 1282 76 

ผมเคยไปทุกหนทุกแห่งที่อยากไป ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจดขั้วโลกใต ้ครบทุกทวีป 

2202 ชั้นใน           
inner part; 
underwear 

602 89 

ผูเ้รียนการแกะสลกัจะแกะสลกักลีบชั้นในของดอกกุหลาบก่อนเป็นอนัดบัแรก 
2203 เลียนแบบ  i    b     imitate 768 86 

ความฉลาดของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได ้  

2204 สง่า        majestic; dignified 983 82 
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หล่อนดูเด่นเป็นสง่าไปทัว่สารพางค ์    

2205 ดีแลว้  i        good 1416 74 

เม่ือไดโ้อกาสดีแลว้ขโมยกฉ็กฉวยกระเป๋าที่วางอยูโ่ดยทนัที  

2206 ประเทศชาติ                   nation; country 992 82 

ประชาชนทุกคนควรมาออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรเพื่อใหป้ระเทศชาติพฒันาข้ึน 
2207 ผูช่้วย             assistant 1750 68 

ผูช่้วย อ. ตร. ออกตรวจเยีย่มบ ารุงขวญัแก่ต  ารวจ และต ารวจตระเวนชายแดน 
2208 เศรษฐศาสตร์               economics 2279 58 

เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พนัธ์ุต่างประเทศ เช่น ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพียงอยา่งเดียว 
2209 เมืองหลวง m           capital 827 85 

ผูค้นในเมืองหลวงนบัวนัจะยิง่มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนจนน่าเป็นห่วง  

2210 วุฒิ     qualification 1424 74 

ส าหรับตวัผมนั้นคงจะไดรั้บเลือก เพราะมีวุฒิสูงกว่าคุณสมบติัอยา่งอื่น 

2211 วาระ         
time; occasion; 
period 

2304 57 

ผมตอ้งขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหน่ึง   

2212 เซ็น sen sign 1131 79 

ผูบ้ริหารเซ็นอนุมติัในใบสั่งซ้ือ    

2213 โจมตี   o m  i  
attack; strike; 
assault 

1813 66 

มีทหารพม่ายกก าลงัมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มนอ้ย  

2214 หอ      
building; tower; 
hall 

1336 75 

พ่อจะพาฉันกบัเขาไปดูหอ้งหอที่พ่อจะใหเ้ป็นของขวญัแต่งงาน  

2215 กรกฎาคม                om july 1600 70 

โรงเรียนมีโปรแกรมจดัทศันศึกษานอกสถานที่ในวนัที่ 20 เดือนกรกฎาคมน้ี 
2216 คลาย        releive; alleviate 1439 73 

การช่วยผูป่้วยหมดสติกลางแจง้ ตอ้งรีบน าผูป่้วยเขา้ร่มและคลายเคร่ืองแต่งกายใหห้ลวม 
2217 มงักร m        dragon 836 84 

แม่ซ้ือมงักรส าริดและโถธูปซ้ายขวา 2 ใบเป็นของฝาก  

2218 ถ่ายรูป            
photograph; take a 
picture 

1402 74 

ผมถ่ายรูปไปพลาง เง่ียหูฟังเร่ืองท่ีเขาถกเถียงไปพลาง  

2219 ปกปิด         conceale; hide 694 87 

เขาปกปิดความลบัของเธอไวมิ้ดชิด 
   

2220 ก๊าซ      gas 2541 53 

ก๊าซอ๊อกซิเจนมีคุณสมบติัช่วยใหไ้ฟติด    

2221 เป้า     target; crotch 1448 73 

กางเกงตวัน้ีเป้าตึงแลว้ ตอ้งน าไปแก ้    

2222 สมุด    m   book; notebook 1204 78 

ผูว้ิจยัควรมีสมุดเล่มเลก็ๆ ติดตวัเป็นประจ า เพื่อจะไดบ้นัทึกส่ิงท่ีพบเห็น… 
2223 ศาลา         pavilion; hall 999 81 
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ชาวบา้นช่วยกนัจบัชายผา้ แห่ผา้ป่ามาโอบลอ้มศาลาที่เตรียมไวส้ าหรับเทศน์ 
2224 รัด     bind; fasten 862 84 

การหา้มเลือดอีกวิธีหน่ึงคือ ใชผ้า้เชือกหรือสายยางรัดไม่ใหเ้ลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวยัวะส่วนนั้น 

2225 ดา้นหนา้          
the front; 
shameless 

1184 78 

เขาดา้นหนา้มาขอเงินพ่อแม่ของเขาไปซ้ือรถยนต ์   

2226 ควนั       smoke 1314 75 

บา้นหลงัน้ีมีช่องระบายควนัไฟบนหนา้จัว่ ซ่ึงท าเป็นรูปพระอาทิตยมี์รัศมี 

2227 ผสมผสาน       m          combine; blend 1582 70 

รัฐบาลมีการส่งเสริมใหช้าวสวนมะพร้าวในภาคใตเ้ลี้ยงโคผสมผสานกบัการท าสวนมะพร้าว 
2228 ด้ินรน      o  struggle; fight 606 89 

ชาวบา้นไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ด้ินรนอีกต่อไป 

2229 พบปะ          
meet; encounter; 
see 

734 86 

มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่าเพื่อปรึกษางานดา้นธุรกิจ 
2230 รสชาติ            flavor 1406 74 

การปรุงอาหารดว้ยเคร่ืองปรุงบางชนิดจะท าใหร้สชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้ 
2231 ม่ี m   noisty; blatant 1529 71 

เดก็ๆ ส่งเสียงดงัม่ีไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เร่ือง   

2232 ขอบเขต              border; limit 1971 63 

การจดัการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตหอ้งเรียนยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
2233 แกน      axis; unwillingly 1451 73 

เขาท างานไปอยา่งแกนๆ     

2234 ยนิยอม  i     m agree; consent 2496 53 

การหยา่ร้างจะมีข้ึนไดเ้ม่ือคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยนิยอม   

2235 มวล mu    mass; group 870 84 

ระยะ 10 ปีหลงัน้ีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยูข่องมวลมนุษยเ์ร่ิมจะสะดวกสบายมากข้ึน 
2236 ผ่าตดั          

operate; have 
surgery 

2066 61 

เขาเขา้ผ่าตดัไส้ต่ิงเม่ือเดือนท่ีแลว้ 
   

2237 ศกัดิ์ศรี         honor; glory 900 83 

ในความเป็นทหาร เรายอ่มใหเ้กียรติ และไม่ลดศกัดิ์ศรีของผูบ้งัคบับญัชา 
2238 ฮา     laugh; chuckle 1348 75 

ผูช้มฮากนัทั้งหอประชุม เพราะเดก็ชายบ๊อบกลายเป็นท่านผูเ้ฒ่าบ๊อบเสียแลว้ 
2239 สิงหาคม           om August 1326 75 

พระราชินีทรงพระราชสมภพในเดือนสิงหาคม   

2240 อุณหภูมิ  u       u m temperature 1475 72 

ขนนกมีความส าคญัมากในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย  

2241 แบน b    flat; level 694 87 

กลุ่มดราวิดอยดค์ือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายด าไดแ้ก่คนที่อาศยัอยูท่างตอนใตข้องประเทศอินเดีย 
2242 ตวัเรา  u       ourselves; oneself 1453 73 
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เรามีเช้ือบา้อยูใ่นตวัเราทุกคน    

2243 สั่งสอน           teach; instruct 879 83 

ผูป้กครองเดก็ควรสั่งสอนใหเ้ดก็มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

2244 น ้าท่วม    m      m flood 3049 42 

น ้าท่วมคร้ังน้ีประชาชนในภาคใตไ้ดรั้บความเสียหายมาก  

2245 ร่ัว      leak; leak out 1122 79 

การด าเนินการทุกอยา่งเป็นไปอยา่งปกปิด เพราะกลวัจะร่ัวถึงฝ่ายตรงขา้ม 

2246 จดทะเบียน           bi    register; enroll 2271 57 

หนุ่มสาว 2 คนพากนัไปจดทะเบียนแต่งงานที่อ  าเภอ   

2247 ดุ     fierce; unfriendly 1639 69 

เธอว่าตวัเองไม่ใช่คนหยิง่แต่เป็นคนหนา้ดุและไม่ค่อยยิม้  

2248 สังกดั         
belong to; be in the 
service of 

1954 63 

บุคคลจ าเป็นตอ้งสังกดัพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธ์ิลงสมคัรเป็นส.ส.ได ้
2249 รัศมี        m   radius; ray of light 725 86 

พระพุทธรูปองคน้ี์มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ    

2250 พี่ชาย             older brother 2534 52 

เธอหวงพี่ชายของเธอจะตาย แฟนของพี่ชายเธอแต่ละคน เธอตอ้งรู้จกัเป็นอยา่งดี 
2251 เกลียด        hate 1895 64 

ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักส่ิงท่ีเขาไม่รู้จกั 
2252 ซับ     absorb 693 87 

ผา้ส าลจีะซับน ้าไดดี้     

2253 ผูอ้  านวยการ        m  u        
director; chief; 
head 

2697 49 

ตอนนั้นผมท างานในต าแหน่งผูอ้  านวยการโครงการวิจยัภาษาธรรมชาติอยูท่ี่ศูนยปั์ญญาประดิษฐ์ 
2254 ไส้     

inside part; 
intestine 

1038 80 

สามีภรรยาคู่น้ี เม่ือทะเลาะกนั ต่างฝ่ายต่างเผยไส้ออกมาใหช้าวบา้นเรือนเคียงไดรั้บรู้กนัจนหมดเปลือก 
2255 กฏ     rule 1021 81 

นกัเรียนตอ้งเจอกบักฎขอ้บงัคบัเขม้งวดมากมายภายในโรงเรียน  

2256 บุรุษ b       man; person 927 82 

ในสมยัรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชส านกัไดมี้โอกาสศึกษาเช่นเดียวกบับุรุษ 

2257 พรรณ      
kind; category; 
complexion 

807 85 

พรรณไมน้ ้าหลายชนิดเป็นตน้ไมพ้ื้นเมืองของไทยและก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
2258 จอง       book; reserve 1162 78 

เขาท าสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหวัหนา้อยัการจองตวัไวเ้ป็นผูช่้วย 

2259 ตามใจ    m      
og along; do as one 
feels like 

1141 78 

พ่อแม่มกัจะตามใจลูกคนสุดทอ้ง จนเสียเดก็   

2260 ส ารอง   m      reserve 1270 76 

ภายหลงัจากการท างานแลว้ทุกคร้ัง ควรส ารองโปรแกรมไว ้  

2261 หาง      tail 1558 70 
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พยญัชนะบ. กบัพยญัชนะป.เขียนแตกต่างกนัที่หางของพยญัชนะ  

2262 ขาดแคลน              
lack of; short of; be 
deficient 

1310 75 

ในฤดูแลง้ภาคอีสานจะขาดแคลนน ้ามาก 
   

2263 ใคร่       
desire; want; wish 
for 

1061 80 

นกัวิจยัท่านใดใคร่จะเร่ิมท าการวิจยัเร่ืองใดใหรี้บเสนอหวัขอ้มาโดยเร็ว 
2264 รังเกียจ           disgusted 1101 79 

ในประเทศอินเดีย ชนชั้นต ่าจะเป็นท่ีรังเกียจของชนชั้นอื่นมาก  

2265 คอร์ด        chord 3516 32 

เดก็ๆ ช่างจ าแม่นร้องเพลงกนัเก่งๆ ไม่ว่าผมจะจบัคอร์ดบรรเลงกีตาร์เพลงใดเดก็ๆ กร้็องไดห้มด 

2266 ขบวนการ     bu         

movement; 
organization; 
process 

1812 65 

ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนท่ีซับซ้อน  

2267 อาญา         penalty 2472 52 

อาชญากรรมคือการกระท าผิดอาญา และผูท้ี่กระท าตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
2268 แบก b     bear; shoulder 1066 79 

ฉันเห็นหลานแบกหนงัสือไปโรงเรียนทุกวนัแลว้กลวัหลงัจะหกัเหลือเกิน 
2269 บริจาค b              donate 1664 68 

โปรดบริจาคส่ิงของเพื่อการกุศล 
   

2270 เช่ือถือ               trust; have faith in 1278 75 

ประชาชนเช่ือถือรัฐบาลชุดน้ี    

2271 ปรุง   u  cook; mix 1330 74 

อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน ้าและแหง้ส่วนมากปรุงดว้ยกะทิน ้าตาลและแป้งเป็นหลกั 
2272 ตรัส      speak; say; talk 1328 74 

พระพุทธศาสนายกยอ่งความสุขทางใจวา่ดีกว่าความสุขอยา่งอื่นดงัที่พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า นตฺถิ สน ืฺ ติ ปร สุข ื  
2273 เปลือก         shell; case; husk 1566 70 

นกัเรียนท้ิงเปลือกถัว่ลงในถงัขยะ    

2274 เลี่ยง       avoid; evade 1060 79 

คนบางคนชอบฟังส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดของตน และเลี่ยงขอ้มูลที่ขดักบัทศันคติของตน 
2275 จ าลอง    m      imitate; reproduce 870 83 

พระเจดียใ์นเวียงจนัทร์จ าลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ  

2276 สิงห์     lion 1357 74 

ฉันหลงอยูใ่นป่าทึบ อยูท่่ามกลางสัตวร้์ายพวกเสือสิงห์กระทิงแรด  

2277 ผนั      
alter; modulate; 
change 

641 88 

ที่น่ีเขานิยมเกบ็ผนัไปบูชาพระกนั    

2278 ทั้งปวง       u    entire; whole; all 1441 72 

งานทั้งปวงอยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการร้าน   

2279 กุมภาพนัธ์  um           february 1742 66 

เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรไดรั้บศิลาจารึกของสุโขทยัอีกหลงัหน่ึง จากเอกชน 
2280 ประหลาด           strange; unusual 1649 68 
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สัตวต์วัน้ีรูปร่างประหลาด     

2281 บารมี b      mi  prestige; influence 1114 78 

การไดมี้โอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐยิง่  

2282 พรหม    om Brahma 806 84 

ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์เช่ือว่าพระพรหมคือผูส้ร้างโลก  

2283 มหาดไทย m            
Ministery of the 
Interior 

1538 70 

ศอ.บต.เป็นหน่วยงานประสานระหวา่งขา้ราชการพลเรือน ต ารวจและทหาร อยูใ่นการก ากบัดูแลของมหาดไทย 
2284 น่ากลวั       u   scary; frightening 1473 71 

น่ากลวัเขาจะแพห้ล่อนเสียแลว้    

2285 แมว m    cat 1464 71 

ท่ีบา้นเขาเลี้ยงแมวอยูห่ลายตวั    

2286 คุณธรรม   u        m virtue; merit; good 1349 74 

ผูท้ี่จะมาเป็นพนกังานสอบสวนตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมสูง จิตใจดี หนกัแน่น และอดทน 

2287 ซึม   m 
leak; seep; soak 
into 

1380 73 

เพราะเม่ือเชา้พวกเราถูกต าหนิ จึงตอ้งซึมไปตามๆ กนั  

2288 ลาด      tilt; pave; cover 822 84 

ช่างท าถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อน ามาลาดถนน   

2289 ถึงแมว้่า       m        
even though; 
despite 

1302 74 

ถึงแมว้่าเขาจะจนเขากไ็ม่เคยคดโกงใคร    

2290 ปราบปราม           m suppress; repress 1647 68 

รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผูก้่อการร้ายในภาคใต ้  

2291 หนา้ต่าง          window 1714 66 

เขาไดย้นิเสียงจ้ิงหรีดส่งเสียงร้องเขา้มาทางหนา้ต่าง   

2292 ดดัแปลง           adapt; modify 1120 78 

พ่อดดัแปลงขวดน ้าเป็นท่ีปลูกตน้ไม ้
   

2293 ลีลา  i      style 947 81 

ลีลาการเตน้บลัเล่ตข์องคณะน้ีช่างพร้ิวไหวจริงๆ   

2294 เคลื่อนที่               
move; shift; 
transfer 

1227 76 

ขอทานยงัคงนัง่อยูท่ี่เดิม ไม่เคลื่อนที่ไปไหน   

2295 มึง m   you (informal) 2006 61 

ป่านน้ีเมียอาจจะห่วงมึงอยูท่ี่บา้นแลว้กไ็ด ้  รีบกลบัเถอะ  

2296 กระชบั            fit closely; tighten 781 85 

เส้ือตวัท่ีหุ่นสวมกระชบักบัหุ่นดี 
   

2297 ชาม      m bowl 1118 78 

การเกบ็จานชามตอ้งคว  ่าเพื่อกนัส่ิงสกปรก   

2298 วรรณคดี             i  literature 2357 53 

การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผูเ้สพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกบัการแต่ง อนัเป็นกิจกรรมของผูส้ร้าง 
2299 ราง      

rail; track; vague; 
amulet 

792 84 
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เขาสูบน ้าจากแม่น ้าชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต ์ใหน้ ้าไหลไปในไร่นา 
2300 ข่าย       

network; net; 
scope 

1619 68 

พ่อเอาข่ายมาลงที่คลองแต่เชา้ 
   

2301 แทง       stab; note down 970 81 

อยา่เอาไมแ้ทงมนัแรงนกัสิ    

2302 สถาปัตยกรรม                     m 
architecture; 
structure 

1241 75 

พระท่ีนัง่พิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยกุต์  

2303 ราชอาณาจกัร                        kingdom, empire 2160 57 

บรรดาขา้ราชการและคณาประชาชนจากทุกจงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร พร้อมใจกนัมาชุมนุมในมหาสมาคมแห่งน้ีเพื่อถวายพระพรชยัแด่ใน
หลวง 

2304 เกษตรกรรม                 m agriculture 1352 73 

การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม  จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม 
2305 ศร       arrow 495 90 

พระรามโก่งศรยงิยกัษ์
ตาย     

2306 เงินทอง           money; wealth 980 81 

สูบบุหร่ีเป็นการส้ินเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ   

2307 ฉีด        spray; inject 1297 74 

ปัจจุบนัมีการใชส้ารเคมีจ าพวกยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในเรือกสวนไร่นากนัมาก 

2308 การคลงั            
finance; public 
finance 

2592 48 

สาขาการคลงัถือเป็นสาขาวิชาเอกหน่ึงในคณะบริหารธุรกิจ  

2309 กอด       hug 2278 55 

เดก็ๆ ต่างกก็ลวัเสือวิ่งเขา้มากอดกนักลม   

2310 สามคัคี     m     i  
unite; be in 
harmony 

953 81 

ถา้บุคลากรภายในองคก์รสามคัคีกนั จะท าใหอ้งคก์รเขม้แขง็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได ้
2311 ฉุกเฉิน               emergency; crisis 1304 74 

รัฐบาลตอ้งก าลงัต ารวจและทหารใหเ้ตรียมพร้อมเพื่อป้องกนัเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 
2312 หอย       shellfish 1664 67 

ปลากระเบนชอบกินหอยเป็นอาหารโดยใชฟั้นขบเปลือกหอยใหแ้ตกแลว้จึงกินเน้ือ 
2313 สวด       chant; pray 1283 74 

ชาวบา้นนิมนตพ์ระจากวดัที่อยูใ่กล้ๆ  มาสวดเพื่อท าพิธีไล่ผีที่วดั  

2314 ส าเร็จรูป   m          ready-made 634 87 

ภายในตลาดน้ีมีสินคา้หลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารส าเร็จรูป  

2315 พงั      collapse 955 81 

พรรคฝ่ายคา้นกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นตวัการที่ท  าใหเ้ศรษฐกจิพงั  

2316 วิกฤต          
critical; risky; 
serious 

1131 77 

แมจ้ะอยูใ่นวยัแก่เฒ่า เขากย็งัจดจ าร าลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตคร้ังนั้นได ้
2317 เน่า     rotten; decayed 1129 77 
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ผมรู้สึกคลื่นเหียนข้ึนมาทนัที เม่ือไดก้ลิ่นเหมน็เน่าของหมาตาย  

2318 โป  o  Chinese gambling 891 82 

ต ารวจเขา้ทลายบ่อนโปเม่ือกลางดึกคืนวาน   

2319 เบิก b     
open; uncover; 
expose 

2034 59 

ผูคุ้มเบิกตวันกัโทษออกไปท างานนอกเรือนจ า   

2320 สกปรก             dirty; messy 1113 78 

คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะน ามากินได ้  

2321 แสงสว่าง               
bright light; strong 
light 

896 82 

ตน้ไมต้อ้งการแสงสว่าง น ้า หรือความช้ืน ธาตุอาหาร และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อการด ารงชีวิต 

2322 ธรรมเนียม    m  i  m 
tradition; custom; 
manner 

961 81 

ธรรมเนียมของคนไทยถือยดึถือระบบอาวุโส   

2323 กวา้งใหญ่           vast 612 88 

เราสามารถส ารวจไดเ้ท่าน้ีเอง เพราะพื้นท่ีมนักวา้งใหญ่มาก ไม่สามารถส ารวจไดห้มด 

2324 ประถม         m 
primary; 
elementary 

609 88 

ลูกสาวเขา้เรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนใกลบ้า้น   

2325 ยุง่     messy; busy 2000 60 

ช่วงน้ีเขามีงานยุง่มาก 
    

2326 สภาพแวดลอ้ม                    m 
environment; 
surrounding 

1487 70 

สภาพแวดลอ้มของกรุงเทพในปัจจุบนัเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  

2327 งง  o  confused 1943 61 

ตอนน้ียงัไม่สามารถเขา้เยีย่มคนไขไ้ดเ้พราะเขายงังงจ าอะไรยงัไม่ได ้
2328 แท่ง        bar; classifier (bars) 678 86 

หนูนอ้ยถือไอศครีม 2 แท่งไวใ้นมือ    

2329 บาดเจ็บ b         
injured, wounded, 
hurt 

2104 58 

คนขบัรถบาดเจ็บท่ีศีรษะเพียงเลก็นอ้ย แต่ผูโ้ดยสารหลายคนบาดเจบ็สาหสั 
2330 สุก     ripe; cooked 1208 76 

มะม่วงเร่ิมสุกเต็มตน้จนกินไม่ทนั    

2331 โศก      melancholic; sad 791 84 

ตน้เหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนยัน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหน้ีสินรุงรัง 

2332 อธิบดี         b    i  
director-general; 
chief official 

2670 46 

อธิบดีกรมต ารวจสั่งกวาดลา้งอาชญากรรมทัว่กรุงเทพ   

2333 แปลกใจ             surprised 1915 61 

ผมก าลงัแปลกใจกบัเสียงท่ีไดย้นิจนจบัไม่ไดว้่าเป็นเสียงอะไร  

2334 คนรัก   o      lover; darling 1517 69 

ผูช้ายทัว่ไปมกัมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ   

2335 โชค        luck 1337 73 

การถูกรางวลัที่หน่ึงนบัเป็นความโชคดีเขา   

2336 สกุล     u  
clan; family; 
ancestor 

1234 75 
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ดาราหนุ่มสาวน้ีประกาศสร้างครอบครัวของตวัเองและตอ้งการมีทายาทไวสื้บสกุลดว้ย 
2337 กิริยา             

manners; 
behaviour 

1032 79 

โรงเรียนคดัเลือกผูท้ี่มีกริยาเรียบร้อยเขา้ประกวด   

2338 ตอบรับ           
accept; 
acknowledge 

1110 78 

มหาวิทยาลยัช่ือดงัตอบรับเขาใหเ้ป็นนกัเรียนของท่ีนัน่แลว้  

2339 บาป b    sin 1168 76 

ครอบครัวเขาเป็นคนบาปท่ีคนทั้งหมู่บา้นยากจะใหอ้ภยั  

2340 กลอง       drum 622 87 

การจดังานบุญประเพณีปีน้ีมีการแข่งขนัตีกลองของแต่ละวดัดว้ย  

2341 แขง็แกร่ง             strong; mighty 858 83 

ผูท้ี่จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีจิตใจแขง็แกร่งไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
2342 ครรภ ์      womb 1856 62 

เดก็ในครรภข์องเธออายไุด ้3 เดือนแลว้   

2343 พระสงฆ ์           monk 917 81 

ประกาศคณะสงฆเ์ปรียบเสมือนขอ้บญัญติัที่พระสงฆจ์ะตอ้งถือปฏิบติั 

2344 เช่ียวชาญ                be skilled 775 84 

หมอท่านน้ีเช่ียวชาญดา้นจกัษุเป็นพิเศษ 
   

2345 โทร   o  to call 2523 49 

เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยงัว่าหมอโรคกระดูกเขา้วนัไหน  

2346 กม้   m 
to bend oneself or 
bow 

2674 46 

หลานๆ กม้ลงกราบคุณยา่แทบเทา้    

2347 ประมวล      mu    
codify; compile; 
code 

2662 46 

เจา้หนา้ที่ต  ารวจไดป้ระมวลเร่ืองราวตามที่ไดสื้บพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี 
2348 เจา้ชาย             prince 1638 67 

คนงานไทยไดข้โมยเคร่ืองเพชรล ้าค่ามาจากหอ้งบรรทมพระชายาของเจา้ชายไฟซาลบิลซาฮดั 
2349 คูณ   u   multiply 539 89 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขท าใหเ้ราคิดเลขไดผ้ลลพัธ์ที่ถูกตอ้งมาก 
2350 กอ     clump; grove 875 82 

ซอยท่ีจะเลี้ยวเขา้ไปจะสังเกตเห็นไดง่้ายมาก เพราะจะมีไผ่อยู ่2 กอหนา้ปากทาง 
2351 เป็นไร pen raj 

matter, have a 
problem 

2144 56 

นา้ล  ้าเป็นไรไม่รู้ ไม่ยอมพูดกบัจุ๋มมาตั้งแต่เม่ือวานแลว้  

2352 สอบสวน             investigate 2963 39 

ต ารวจสอบสวนผูต้อ้งหา 
    

2353 ฝึกอบรม           om train 1955 60 

รัฐควรใหก้ารศึกษาแก่ชุมชน และฝึกอบรมบุคลากรทางดา้นสุขภาพจิตดว้ย 
2354 เอาใจ          

try to please; 
behave 

867 82 

หล่อนประจบเอาใจมารดามากข้ึนเม่ือรู้ว่าตนเองท าความผิด  

2355 เสาร์     Saturday 1291 73 
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ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีดวงจนัทร์เป็นบริวารมากที่สุด ถึง 18 ดวง 
2356 ประทว้ง             protest; object 1173 76 

พนกังานประทว้งเพื่อขอข้ึนเงินเดือน 
   

2357 สร้อย       necklace 1002 79 

ชายหนุ่มก าลงัตั้งท่าจะกระโดดเขา้ไปกระชากสร้อย   

2358 ราชวงศ ์            o  
dynasty; royal 
house; royal family 

1419 71 

ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมยัราชวงศจิ์ว   

2359 ชะ       erode; wash away 551 89 

น ้าฝนท่ีตกลงมาเม่ือวานชะหนา้ดินริมฝ่ังแม่น ้าไปส่วนหน่ึง  

2360 โลหะ  o      metal 965 80 

วสัดุที่น ามาสร้างงานประ ติมากรรม มีทั้งปูนป้ันและโลหะต่างๆ ท่ีมีค่าจนถึงทองค าบริสุทธ์ิ 
2361 เป่า     blow 1076 78 

ทางเขา้เมืองขอนแก่นนั้นผมเห็นเขาท ารูปไดโนเสาร์เป่าแคนใหเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ของจงัหวดั 

2362 ปะ     
patch; meet; come 
across 

988 80 

เม่ือตุลาคมปี 2519 ฉันไดป้ะหนา้เขาอยา่งไม่น่าเป็นไปไดแ้ละไม่คาดฝัน 

2363 ทางเดิน            
footwalk; 
pavement 

1254 74 

งานปรุงแต่งทอ้งสนามหลวงและทางเดินโดยรอบ เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
2364 ต่อรอง           bargain 1108 77 

พนกังานหยดุงานเพื่อเป็นขอ้ต่อรองกบันายจา้งในการขอข้ึนเงินเดือน 
2365 น ้าเสียง   m       tone of voice 2842 41 

แกพูดดว้ยน ้าเสียงมาดมัน่ พร้อมกบักา้วเทา้ออกไปนอกบา้น  

2366 มว้น m     roll 680 86 

หนอนบางกลุ่มดดัแปลงตวัอยูต่ามมว้นใบของแฟง   

2367 อ่าว      bay 517 89 

สมาพนัธ์ชาวประมงพื้นบา้นไดปิ้ดอ่าวประทว้งเรืออวนลาก ท่ีกวาดหาปลาในเขตชายฝ่ัง โดยละเมิดกฎหมาย 
2368 เทา      gray 1045 78 

ลูกแมวสีเทานอนหมอบอยา่งเหงาหงอยอยูข่า้งหนา้ต่าง  

2369 โดดเด่น          outstanding 952 80 

หมู่บา้นหลายแห่งในภาคอีสานมีวฒันธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ 
2370 ช่ืน         be happy; pleased 1085 77 

นกัศึกษาที่สอบเอน็ทรานซ์ได ้ทุกคนรู้สึกช่ืนในหวัใจ   

2371 ปะทะ          crash; collide 836 83 

เห็นไดช้ดัว่าเป็นการจดัอภิปรายของพรรคคราวน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเพื่อมุ่งจะปะทะกบัทีมผูส้มคัรของพรรคกา้วหนา้แบบไม่ยอมลดราวาศอก
ใหแ้ก่กนัเลย 
2372 หมวด m     category 2267 53 

บรรณารักษก์  าลงัช่วยกนัจดัหนงัสือเป็นหมวดๆ   

2373 เป่ียม     m 
full to the brim; 
level with 

802 83 

ความรู้สึกของเขาช่างเป่ียมดว้ยความสุขเหลือคณา   

2374 ร่ม   m umbrella; shade 1104 77 
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ตรงระเบียงบา้นร่มดว้ยตน้ชบาท่ีข้ึนเบียดเสียดกนัเป็นแนวยาว  

2375 หมวก m     hat 887 82 

คนงานหญิงใส่ผา้คลุมหวัและใส่หมวกทบัอีกทีหน่ึง   

2376 ทอ้งฟ้า            sky 1366 72 

ทอ้งฟ้าของกรุงเทพฯ ทุกวนัน้ีไม่เป็นสีฟ้าเช่นทอ้งฟ้าในต่างจงัหวดั 
2377 บนัดาล b        inspire; motivate 1129 76 

เขาสามารถจะดลบนัดาลอะไรกไ็ด ้เพียงแค่เขาตวดัปากกาเซ็นช่ือเท่านั้น 

2378 พอเพียง        i    
sufficiently; 
enough 

1143 76 

วนัน้ี ก.ท.ม. ก  าลงัไส้แหง้ ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปด าเนินการบริหารโครงการใหแ้ลว้เสร็จ 
2379 กลบักลาย            become 468 90 

บุคลิกภาพเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเดิมเคยเป็นคนรักความสะอาดกลบักลายเป็นคนมกัง่ายสกปรก 
2380 ต า tam pound; sting; stab 759 84 

แม่บ่นว่าฉันต าเคร่ืองแกงไม่ละเอียดพอ 
   

2381 ขา้วของ              belongings; things 1053 78 

อยา่ท้ิงขา้วของไวเ้กลื่อนกลาดอยา่งน้ี มนัไม่สะอาดตาเลย  

2382 พินิจ          examine; consider 800 83 

หนงัสือท่ีดีนั้นบางเร่ืองอาจจะไม่สนุกเลย แต่เม่ืออ่านอยา่งพินิจจึงจะเห็นคุณค่า 
2383 คน้ควา้            research; dig into 1399 71 

เขาก าลงัคน้ควา้เร่ืองโรคมะเร็งที่ตา เพราะก าลงัเป็นท่ีสนใจอยูใ่นขณะน้ี 
2384 องศา  o      degree 1519 68 

ทารกเม่ือแรกเกิดจะมีอุณหภูมิร่างกายประมาณ 35.5-36 องศาเซลเซียส 
2385 นวด       massage 1350 72 

คุณยายไปนวดที่วดัโพธ์ิเป็นประจ าทุกวนัอาทิตย ์   

2386 ปลดั        deputy 2173 54 

ลูกชายของปลดัวินยั สอบเขา้ไดเ้ป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
2387 ควา้       seize; grab; grasp 2302 51 

พรรคไดรั้บความส าเร็จเกินคาดเม่ือสามารถควา้ชยัชนะในการเลือกตั้งเท่ียวน้ีถึง 5 เขตเลือกตั้ง 
2388 หิว     hungry 1710 64 

กลางวนัน่ีผมไม่ค่อยกินอะไรเท่าไร หิวเม่ือไรกก็ิน   

2389 แลง้       drought 934 80 

กระถินณรงค ์ในสภาพพื้นท่ีแลง้จะมีล  าตน้คดงอแตกกิ่งกา้นมาก  

2390 รังสี         ray; radiation 1026 78 

จากการตรวจวดัรังสีพบว่า จ านวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยูใ่นเกณฑ์ที่จะเป็นอนัตราย 
2391 อุดม      om abundant 898 81 

ดินแดนแห่งน้ีอุดมไปดว้ยผลไมท่ี้มีรสชาติดี   

2392 ค่าจา้ง            wage 2132 55 

ลูกจา้งที่น่ีไดรั้บค่าจา้งเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มีสวสัดิการและเงินประกนัชีวิตส าหรับครอบครัว 
2393 ของเก่า            antique 637 87 

เขาจะซ้ือคนัชัง่อนัใหม่มาใชแ้ทนของเก่า   
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2394 โบ bo  ribbon 1150 76 

เธอกบันอ้งสาวช่วยกนัท าโบเป็นแบบต่างๆ ประดบัท่ีกล่องของขวญัทุกกล่อง 
2395 กลืน       swallow; blend 1035 78 

จระเขก้ลืนเน้ือสดทั้งกอ้นโดยไม่เค้ียว    

2396 หวน       turn back; return 747 84 

ชาวยวิทัว่โลกพากนัหวนกลบัมาสู่แผ่นดินเกิดของตน   

2397 สติปัญญา                intelligence 1246 74 

จริยธรรมของเดก็จะเจริญข้ึนตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา  

2398 แมลง m       insect 1062 77 

ปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองบินช่วยฉีดยาฆ่าแมลงแทนที่จะใหค้นเดินจบัดว้ยมือทีละตวั 
2399 หว้ง       period; section 594 87 

ในหว้งทศวรรษที ่70 เร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงหลายอยา่งเกิดข้ึนในโลก 
2400 ทีน้ี   i      now; at present 1293 73 

นกัเรียนอยูใ่นความสงบแลว้ ทีน้ี คุณครูกเ็ร่ิมสอนต่อจากคราวท่ีแลว้ไดเ้สียที 
2401 ปุ๋ ย     fertilizer 865 82 

ครูเล่านิทานยงัไม่ถึงคร่ึงเร่ือง พวกเดก็ๆ กห็ลบัปุ๋ยไปแลว้  

2402 แหง      
definitively; for 
sure 

1182 75 

ตายแหง ๆ 

 
    

2403 สีหนา้         
expression; look of 
face 

2790 41 

ถา้สังเกตเห็นสีหนา้ของเธอจะรู้วา่มนัตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีเธอพูด  

2404 ขนั      tighten; wrench 1064 77 

เจา้พ่ออดขนักบัตวัเองไม่ไดท้ี่เผลอท าอะไรเซ่อๆ ลงไป  

2405 ชอ้น         spoon 1731 63 

ปัจจุบนัน้ีคนไทยรับประทานอาหารโดยใชช้อ้นกบัส้อม   

2406 จงใจ   o       intend; plan 1024 78 

ขา้พเจา้จงใจกระแอมเพื่อใหเ้ขาหรือใครกต็ามรู้สึกตวั   

2407 มวั mu   
engrossed; 
concentrated 

1598 66 

ผมมวัแต่กม้หนา้อ่านหนงัสือ พอเงยหนา้มองกระจกปรากฏว่าช่างแถกผมไปคร่ึงหวัแลว้ 

2408 พิพากษา                
judge; sentence; 
decide 

2007 57 

ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องจ าเลยท่ีซ้ือเสียง แต่ใหย้ดึเงินของกลางไว ้
2409 แรม    m 

stay the night; stay 
overnight 

584 88 

ขา้พเจา้ไดไ้ปเที่ยวถึงกบัคา้งอา้งแรมกบัท่าน กต็อนท่ีบา้นท่านพากนัไปเท่ียวน ้าตกเอราวณั 

2410 สอบถาม           m 
question; ask; 
inquire 

1432 69 

ลูกคา้ควรสอบถามผูข้ายถึงรายละเอียดของสินคา้ให ้   ชดัเจนก่อนใช ้
2411 คุกคาม          m threaten; menace 867 81 

เขาจา้งนกัเลงไวคุ้กคามบุคคลที่ขดัขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน 

2412 เคร่ืองใช ้                tool; equipment 710 85 

ช่างเหลก็ส่วนใหญ่มกัตีมีด ท าขวาน หรือท าเคร่ืองใชง่้ายๆ ไวข้ายนกัท่องเที่ยว 
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2413 หยาบ      rough; coarse 762 84 

ผูท้ี่ไดรั้บการศึกษาอบรมนอ้ยและนิสัยหยาบ กจ็ะลุอ  านาจแก่ฝ่ายต า่ 
2414 หยา่     divorce; stop 913 80 

ดิฉันจะหยา่เขาเพราะเขาเป็นคนสองใจ 
   

2415 ประสานงาน                
coordinate; bring 
together 

1445 69 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซ่ึงท างานเป็นจงัหวะ และประสานงานกนัเป็นระบบ 

2416 อุทิศ          
donate on behalf 
of; sacrifice 

694 85 

นกัวิจยัอุทิศเวลาทั้งหมดใหก้บังาน    

2417 เคียง   i    closely; near 1000 79 

เจา้บ่าวเดินเคียงเจา้สาวข้ึนเวทีเพื่อกล่าวค าขอบคุณ   

2418 เน่ือง        due to; owing to 1173 75 

ในงานวนันั้นท่านเดินเขา้ร้านนั้นออกร้านน้ี เน่ืองจากท่านคงเพลิดเพลิน เจริญใจกบัสินคา้ต่างๆ 
2419 คู   u  ditch; gutter 708 85 

น ้าในคูเหมน็และเตม็ไปดว้ยเศษขยะ    

2420 จริงใจ   i       sincere; honest 686 85 

ถา้เราจริงใจกบัคนอื่นเรากห็วงัว่าคนอื่นจะจริงใจกบัเรา   

2421 ฟ้ืน       recover; retrieve 923 80 

เขาฟ้ืนข้ึนแลว้หลงัจากท่ีสลบไปนานกวา่ 3 วนั   

2422 ห่วงใย           
be concerned 
about; care about 

927 80 

เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิง่กว่าตวัเธอเสียอีก   

2423 ลทัธิ          
doctrine; cult; 
creed 

1938 58 

ปราสาทน้ีสร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาในลทัธิศาสนา   

2424 ไตร traj tri-; triple 530 89 

จ านวนผูเ้ช่าหมายเลขลดลงจากไตรมาสก่อนเลก็นอ้ย   

2425 พฤศจิกายน                     o  november 1534 67 

การเปิดศึกชิงท าเนียบขาวก าหนดมีข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ศกหนา้ 
2426 อ่าง      basin; stuttering 814 82 

บรรดาพ่อคา้พยายามขายของออกมาในรูปของแถม เช่น ขายยาสีฟันแถมแกว้ ขายผงซักฟอกแถมอ่าง 
2427 เขม้งวด    m       strict; rigid 791 83 

เจา้นายเขม้งวดกบัลูกนอ้งเกินไป ระวงัจะไม่มีใครอยูท่  างานดว้ย  

2428 ขา้งใน           inside 1343 71 

บา้นหลงัน้ีตกแต่งไดส้วยงามทั้งขา้งนอกและขา้งใน   

2429 ขา้งบน       bon above; upstairs 761 83 

บา้นส่วนใหญ่จะมีหอ้งพระไวข้า้งบน    

2430 ทุกที        i  always; every time 1363 70 

เวลาพ่อนอนหลบัจะกรนทุกท ี
   

2431 ภาคเหนือ             North 1329 71 

การด าหวัเป็นวฒันธรรมอนัสูงยิง่ของคนในภาคเหนือ   
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2432 บีบ b    squeeze; press 1319 71 

เง่ือนไขของไอเอม็เอฟบีบใหเ้กาหลีใตเ้ปิดตลาดภายในประเทศ  

2433 รุ่งเรือง           flourish; progress 1017 78 

บา้นเมืองจะร่มเยน็เป็นสุข สงบปลอดภยัและรุ่งเรือง ถา้มีผูน้  าที่ดี  

2434 กราบ       prostrate oneself 1186 74 

กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเม่ือโดนคลื่นยกัษ์   

2435 เดา daw guess; estimate 1664 64 

ผูแ้ต่งตั้งใจใหผู้อ้่านเดาเร่ืองตอนจบเอาเอง   

2436 ทูล   u   inform; report; tell 835 82 

ขา้ราชการท่านหน่ึงไดทู้ลถึงความทุกขสุ์ขใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงทราบ 

2437 วตัถุดิบ              
raw material; 
material 

1206 74 

เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทัว่ประเทศ  

2438 พนนั         bet; gamble 1829 60 

ผูเ้สพยาอาจมีแรงผลกัดนัใหก้ระท าไปในรูปท่ีผิด ปกติเหลือวิสัยที่คนปกติจะกระท า เช่น เล่นพนนัทุกอยา่งโดยไม่ย ั้งคิดเพื่อใหไ้ดย้ามา 
2439 ทารก          baby; infant 1557 66 

เวลาใหน้ม เป็นเวลาที่แม่ไดมี้โอกาสแสดงความรักต่อทารกไดเ้ตม็ที่ 
2440 น ้าเงิน   m     blue; dark blue 1149 75 

เขาเปลี่ยนสีของปากกาจากน ้าเงินเป็นแดง เพื่อใหเ้ห็นชดัยิง่ข้ึน  

2441 สามญั     m   
ordinary; common; 
normal 

1317 71 

บุคคลสามญัยอ่มไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้  

2442 เพลิง        fire; flame; blaze 952 79 

เตาไฟควรจดัท าใหป้้องกนัเพลิงได ้และควรใหห่้างจากที่เกบ็ถ่านหรือฟืน 
2443 จอม     m peak; top 1240 73 

ในตอนทา้ยของหนงัสือไดก้ล่าวถึงการประดิษฐานพระพุทธบาทเหนือจอมเขาสุมนกูฎ 
2444 ตอบโต ้           retort; rebut 1079 76 

รัฐบาลไทยตอบโตก้ารรุกรานของเขมรแดงดว้ยการยงิปืนใหญ่กลบัไปยงัฝ่ังกมัพูชา 
2445 แหวน       ring 1169 74 

ทั้งเน้ือทั้งตวัฉันกเ็หลือแค่แหวนของคุณแม่กบัท่ีผืนนั้นเท่านั้น ที่จะเกบ็ไวใ้หลู้ก 
2446 คนจน   o    o  poor person 1121 75 

คนอยา่งเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยูแ่ลว้   

2447 ผดั      
powder; fry; 
postpone; puff 

1306 71 

เขาผดัใหพ้วกหนงัสือพิมพไ์ปพบเขาพรุ่งน้ี   

2448 อยา่งไรกดี็                i  however; anyway 1337 71 

อยา่งไรกดี็ การวิจยัยงัจะตอ้งด าเนินต่อไปแน่นอน   

2449 ค าพิพากษา    m                
decision; 
judgement; verdict 

2700 41 

เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยตอ้งสูญเสียไปตามค าพิพากษาของศาลโลกที่ใหค้ืนแก่ประเทศเขมร 
2450 มน mon rounded; fixed 865 81 

 มนแปลว่า อยูก่บัท่ี     



136 
 

2451 บงั b   conceal; hide 810 82 

ผูท่ี้ช่วยกนับงัความผิดมีโทษถึงขั้นใหอ้อก   

2452 เคร่ืองหมาย          m    mark; symbol 2133 53 

เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเคร่ืองหมายใหรู้้ว่าเป็นคนของทางการ  

2453 วงจร  o        cycle; circuiut 1050 77 

มนุษยใ์ชป้ลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจ าพวก ที่เป็นอนัตรายแก่มนุษย ์
2454 พรุ่งน้ี           tomorrow 2043 55 

วนัน้ีหรือพรุ่งน้ี เรากย็งัพบเร่ืองราวของเดก็วยัรุ่นติดยา  

2455 หารือ         confer; consult 2178 52 

ขา้พเจา้เอาความขอ้น้ีไปหารือท่าน ขอใหท้่านรับเป็นนายก  

2456 พระบาทสมเดจ็       b      m     His Majesty 1614 64 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ทอดพระเนตรวิว บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
2457 เขื่อน         dam; embankment 1108 75 

ชาวบา้นยงัคงประทว้งไม่ใหส้ร้างเขื่อนในหมู่บา้น   

2458 หดั     practice; train; drill 1295 71 

ถา้หากเราหดัเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เลก็ๆ แลว้ เรากจ็ะเขียนเลขไทยไดส้วยงาม 
2459 จุ      contain; hold 807 82 

ถงัใบน้ีจุน ้าได ้20 ลิตร     

2460 หมุนเวียน m    i    circulating 861 81 

ผลไมข้องไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี  

2461 อิจฉา           jealous 1028 77 

พี่คนโตอาจแอบหยกินอ้ง เพราะอิจฉาที่นอ้งมาแยง่เอาความรัก และความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด 
2462 ฝา     lid; partition; wall 1096 76 

ช่างก  าลงัทาสีฝาหอ้ง 
    

2463 ต่อเม่ือ      m     when; till; until 1421 68 

การท าเคร่ืองจกัสานของไทยในอดีตเป็นหตัถกรรมที่ท  าเพื่อใชส้อยในครัวเรือนก่อน ต่อเม่ือเหลือใชแ้ลว้จึงน าไปแลกเปลี่ยนหรือขายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงปัจจยัในการด ารงชีวิต 

2464 เพาะ       
cultivate; plant; 
grow 

885 80 

จุลินทรียบ์างชนิดใชใ้นการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมกั คือเพาะจุลินทรียใ์หผ้ลิตอาหารตามที่ตอ้งการ 
2465 หมาก m    betel nut 829 82 

การกินหมากใหถู้กตอ้งเป็นอยา่งไรน้ีมีลกัษณะท่ีเป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ดว้ย 
2466 เตม็ใจ  em      be willing to; like 977 78 

ทุกคนเตม็ใจท่ีจะแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการท างานหลกัอนัน้ี 
2467 แฟชัน่           fashion 2013 55 

การเดินแฟชัน่ชุดว่ายน ้ามกัจะเดินในแหล่งบนัเทิงพวกเธกหรือผบั  

2468 กวน  u    annoy; bother 1433 68 

เสียงวิทยกุวนการท างานของคนงานมาก จึงมีค  าสั่งใหปิ้ดวิทยเุวลาท างาน 
2469 ออ้ย       cane 544 88 
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ประเทศญวนมุ่งพฒันาการปลูกขา้วและออ้ยเป็นส่วนใหญ่  

2470 ซอง      envelope; case 1538 66 

คุณลุงสูบบุหร่ีวนัละ 2 ซอง    

2471 อิง  i  
lean on; rest 
against 

928 79 

ผูน้  าประเทศไม่ใส่ใจกบัการศึกษาแบบเดิมที่อิงอาศยัพุทธศาสนาพทุธ 
2472 หาด      beach 1207 73 

นกพนัธ์ุน้ีคงจะเจาะโพรงท ารังตามหาดหรือเกาะแก่งกลางน ้า  

2473 นิยาย          fairy tale 854 81 

เขาเขียนนิยายเร่ืองน้ีไดส้ะเทือนอารมณ์ผูอ้่านมาก   

2474 ก่อตั้ง          
establish; set up; 
found 

1165 74 

สมาคมนิยมไทยไดก้่อตั้งข้ึนเม่ือ 30 ปีก่อน   

2475 ตีพิมพ์  i    im publish; print; issue 1416 68 

หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีตีพิมพอ์อกวางบนแผงคร้ังแรกเม่ือเดือนสิงหาคม 2523 
2476 ฉับพลนั             sudden 497 89 

เหตุการณ์น ้าท่วมฉับพลนัเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีหา้มไม่ได ้   

2477 คลุม    um cover; spread over 1223 73 

คนงานหญิงใชผ้า้คลุมหวัและหนา้ตา เพื่อป้องกนัความร้อนจากแดด 
2478 คุณหญิง   u      Lady (title) 1347 70 

ข่าวนั้นโยงเอาช่ือของคุณหญิงภรรยานกัการเมืองระดบับ๊ิกเขา้มาเกี่ยวขอ้งในฐานะ หุน้ส่วน ดว้ย 
2479 ฝึกฝน          train; practice 940 79 

นกัวิชาการและนกัปฏิบติัการที่ดีจ  าเป็นตอ้งฝึกฝนตนเองใหมี้คุณสมบติัเพียงพอ 

2480 ตวัอกัษร  u             character; letter 1328 70 

ภาษาไทยมีตวัอกัษรที่เป็นพยญัชนะถึง 44 ตวั ท าใหย้ากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ไดเ้ร็ว 

2481 เชค็       
check; inspect; 
examine 

1263 72 

เชค็ใบน้ีตอ้งน าไปเขา้บญัชีก่อนจะเบิกเงินได ้   

2482 ในขณะนั้น                 at that time 1254 72 

การแกปั้ญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็วเพราะในขณะนั้นหน้ีสูญของธนาคารทั้งระบบอยูท่ี่ 7% ของสินเช่ือ
ทั้งหมด 
2483 แก่ตวั       u   be old; be aged 827 81 

คุณปู่ กแ็ก่ตวัลงทุกวนัคงจะช่วยอะไรไม่ไดห้รอก   

2484 ทุนนิยม   u       om capitalism 2043 54 

ประเทศเราก าลงักา้วตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอยา่งไม่รู้ตวั  

2485 ครอบ         cover; control 584 87 

หาอะไรมาครอบกบัขา้วไวก้่อนเด๋ียวจะเยน็หมด   

2486 เมฆ m    cloud 1193 73 

วนัน้ีทอ้งฟ้าโปร่งมีเมฆลอยตวัเป็นหยอ่มๆ   

2487 สุดยอด           supreme; highest 1074 76 

การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดบัสุดยอดของกองทพัเรือด าเนินไปดว้ยความคึกคั 
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2488 โยน  o   cast; throw; pitch 1374 69 

ท่านหนัไปหยบิหนงัสือที่กองสุมกนัอยูบ่นโต๊ะ โยนมาใหอ้่านดูเลม่หน่ึง 
2489 พระทยั            heart; mind 1070 76 

ท่านจนัทร์ทรงประทบัท่ีระเบียงหนา้กระท่อมติดแอร์ปล่อยพระทยัใหเ้พลินไปกบัธรรมชาติ 
2490 ขจดั          expel; get rid of 1076 76 

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซ่ึงจะขจดัการใชเ้งินซ้ือเสียงไดบ้า้ง 
2491 ช่องทาง               way; path; route 1169 73 

ที่คุนหมิงถนนสายส าคญัมีช่องทางรถจกัรยานเท่าๆ กบัรถยนต ์  

2492 ขา้งล่าง            below; downstairs 906 79 

การซ่อมแซมบา้นตอ้งเร่ิมจากขา้งล่างก่อน   

2493 ค าอธิบาย    m         b    explanation 1640 63 

ค าอธิบายน้ีถา้จะใหเ้ขา้ใจชดัเจนตอ้งน าไปลองปฏิบติัจริงๆ  

2494 พระราชวงั                     palace 927 79 

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็มาแปรพระราชฐานที่พระราชวงัสนามจนัทร์อยูเ่สมอ 
2495 ทกัทาย            greet 1424 68 

เม่ือเธอออกจากหอ้งมา เธอกท็กัทายพูดคุยกบัคนใชด้ว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส 
2496 พบั      fold 927 79 

แม่ฝากผา้ไหมมาใหเ้ธอ 3 พบั สีสวยๆ ทั้งนั้นเลย   

2497 กวาง       deer 709 84 

กวางเป็นสัตวท์ี่มีเขาสวยมาก    

2498 สูงอาย ุ              elderly; old 1695 61 

โรคตอ้กระจกพบมากในคนไขสู้งอาย ุ    

2499 สาหสั         severe; seriously 678 85 

เขาถูกยงิจนบาดเจ็บ
สาหสั     

2500 กลา้มเน้ือ     m       muscle 2008 54 

นกัวิ่งมาราธอนวิ่งมากเกินไปจนกลา้มเน้ือท่ีตน้ขาฉีก   

2501 ขอโทษ             sorry 2364 46 

ดิฉันตอ้งขอโทษคุณที่ไม่ไดบ้อกล่วงหนา้ว่าจะมา   

2502 ที่ทาง            area; place; lot 806 82 

ที่ทางแถบชายทะเลมีราคาสูงมาก    

2503 การ์ตูน      u   cartoon 1543 65 

สถานีโทรทศัน์ช่องน้ีมีภาพยนตร์การ์ตูนทุกคืนหลงัข่าว  

2504 ก่อนหนา้น้ี               earlier 1448 67 

การพฒันาทางเทคโนโลยใีนประเทศพฒันาแลว้นั้นลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนหนา้น้ี 

2505 มหาสมุทร m         m   ocean 757 83 

ชายฝ่ังน้ีมีสันทรายอนัยาวเหยยีดทอดไปในมหาสมุทร น่าประหลาดมาก 
2506 ผูดี้       i  gentleman; lady 651 85 
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นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผูดี้แปดสาแหรก  

2507 สวสัดิการ                 welfare 1753 60 

รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตดัสวสัดิการส าหรับคนมีรายไดน้อ้ยและเพิ่มรายไดเ้ขา้รัฐดว้ยการข้ึนภาษ ี

2508 สะกด         
spell; hypnotize; 
follow; suppress 

761 82 

หน่วยข่าวกรองหลายหน่วยส่งคนสะกดรอยตามเขาอยา่งไม่คลาดสายตา 
2509 สุรา         spirits; liquor 867 80 

ผูท้ี่มีใจกวา้งยอ่มพร้องเพรียกเพื่อนฝูงมาร่วมวงสุราอาหาร  

2510 ขอ้สงสัย               doubt 496 89 

ทุกคนมีขอ้สงสัยต่างๆ นานาเกี่ยวกบัการหายไปของดาราสาว  

2511 เป็นได ้  e      maybe 502 88 

การยติุสงครามอาจเกิดข้ึนกเ็ป็นไดถ้า้ทุกฝ่ายยอมเจรจา  

2512 ธง   o  flag 991 77 

เรือสินคา้ขององักฤษชกัธงสีแดง    

2513 เสียดาย           regret; feel sorry 1278 70 

ผมเสียดายที่เขาไม่ท างานอยูก่บัเราต่อไป   

2514 โนน้      that 1330 69 

เรือพายเลาะไปริมฝ่ังในป่าทึบลึกเขา้ไปทางฝ่ังมหาสมุทรดา้นโนน้  

2515 ซาน      crawl; struggle 1272 71 

ในที่สุดเขากซ็านกลบัมาหาฉัน    

2516 ไข ้      fever 1465 66 

ถา้ผูป่้วยมีไขก้ใ็หท้านยาลดไขไ้ดทุ้ก 4-6 ชัว่โมง   

2517 คล่อง         
fluent; 
spontaneous 

918 79 

เขาพิมพดี์ดไดไ้วเพราะคล่องมากอยูแ่ลว้   

2518 ลือ     
circulate; 
broadcast 

678 84 

คนเขาลือมากมายออกอยา่งงั้น มนักต็อ้งมีเคา้ความจริงบา้งล่ะ  

2519 สบ     meet; find 2054 52 

แผนการคร้ังน้ีสบใจคุณไหม    

2520 แกง      curry 1051 76 

ฝร่ังคนน้ีอยูเ่มืองไทยนานจนชอบรับประทานแกงทุกชนิด  

2521 กุหลาบ          rose 1663 61 

เม่ือคนสวนเสร็จจากการเลม็กุหลาบ กล็งมือลอกกาบพลบัพลึงที่เห่ียวเฉาออก 

2522 วิตก         
serious; tense; 
strain 

640 85 

การขาดดุลบญัชีเดินสะพดัสูงข้ึนจนน่าวิตก   

2523 นกัข่าว           journalist 660 85 

รัฐมนตรีใหส้ัมภาษณ์นกัข่าวอยา่งใจเยน็    

2524 สนอง          reply; respond 1657 61 

ขอ้จ ากดัทางสรีระของมนุษยท์  าใหเ้ราไม่สามารถสนองความตอ้งการต่างๆ ของร่างกายไดโ้ดยล าพงั 
2525 ดูถูก  u        

look down on; 
insult 

760 82 
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สมยัก่อนใครที่เป็นนางละครมกัโดนคนอื่นดูถูกเหยยีดหยาม  

2526 ของขวญั              gift 1259 71 

ชายหนุ่มใหแ้หวนเป็นของขวญัวนัเกิดแก่แฟนสาว   

2527 ผูร้้าย           culprit; criminal 710 83 

หนา้ที่ของต ารวจคืออยูเ่วรยามตามหนา้ที่ จบัผูร้้าย   

2528 ตะโกน      o   shout 2295 46 

เสียงดนตรีหรือร้องดงัจนเกินไปจึงท าใหแ้ขกในงานตอ้งตะโกนคุยกนัแข่งกบัเสียงดนตรี 
2529 ยาเสพติด              drugs; narcotics 1919 55 

วยัรุ่นที่ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพติดลว้นมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกนัไป 

2530 อึดอดั          
uncomfortable; ill 
at ease 

1207 72 

หอ้งน้ีกวา้งพอสมควรท าใหน้อนไดถ้ึงส่ีคนโดยไม่รู้สึกอึดอดั  

2531 อุปถมัภ์        m support; aid; assist 822 81 

ระบบอุปถมัภท์  าใหเ้กิดการวิ่งเตน้ใชเ้ส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาต าแหน่งหนา้ที่การงาน 

2532 ท าท่า    m      
act; conduct 
oneself 

2268 47 

สมคัรท าท่าจะไปกินขา้วกลางวนัขา้งนอก   

2533 ไต taj kidney; hard tissue 1374 68 

บริเวณปลายน้ิวของนกักีตาร์เป็นไตแขง็    

2534 กลอน       verse; poem; bolt 795 81 

คนกรุงเทพฯ กลวัคนมาร้ายกนันกัก  าชบัก าชาใหดู้แลปิดประตูลงกลอนใหดี้ 
2535 บกพร่อง b           defective 1020 76 

พนกังานแผนกบญัชีท างานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ   

2536 ทะลุ          pierce through 913 79 

กระสุนทะลุอกดา้นซ้ายของวินยั ท าใหเ้ขาเสียชีวิต   

2537 ปะปน      o  mix up; mingle 516 88 

พระธรรม 7 คมัภีร์นั้นเป็นเน้ือธรรมแท้ๆ  ท่ีไม่มีนิทานปะปน  

2538 วนัเวลา      e      
time; passage of 
time 

493 88 

วนัเวลาไดพ้รากเอาเสียงหวัเราะอนัสดใสดว้ยวยัสาวของเธอไปเสียแลว้ 
2539 พระจนัทร์            moon 777 82 

เราขา้มถนนพระจนัทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรียข์องกรมพระราชวงับวรมหาสุรสีหนาท 
2540 โน่น      that 1399 67 

ชาวบา้นบางคนเช่ือว่ากินน ้าผกัสามารถรักษาโรคโน่นโรคน่ีท่ีรักษายากๆ ได ้
2541 ชมพู    om   u  pink 1582 63 

สีชมพูเป็นสีประจ าพระองคข์องรัชกาลที่ 5   

2542 สารเคมี        e  mi  chemicals 1443 66 

แม่น ้าล  าคลองในปัจจุบนัมีแนวโนม้จะเน่าเสียมากข้ึนเพราะมนุษยไ์ดท้ิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากสัตว ์น ้าสกปรกจากโรงงานผงซักฟอก ฯลฯ ลง
ไปในแม่น ้า 
2543 ถูกใจ            like; be pleased 1054 75 

เราสามารถพิจารณาแบบบา้นนั้นไดก้่อนวา่ถูกใจหรือไม่ โดยยงัไม่ตอ้งลงมือสร้างจริงๆ 
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2544 โก ้     
pretty; stylish; 
attractive 

1373 68 

สมยันั้นใครมีจกัรยานกน็บัว่าโกเ้ตม็ท่ีแลว้   

2545 ยีห่อ้          brand 1047 75 

แค่การกระท ากบ็อกยีห่อ้เขาแลว้ล่ะ    

2546 ฟรี   i  free 1270 70 

ฉันว่างานฟรีแบบน้ีคงไม่มีใครเตม็ใจมาช่วยเท่าไหร่หรอก  

2547 ไวว้างใจ               
trust; have 
confidence 

1076 75 

สังคมของเราทุกวนัน้ี เราไม่สามารถจะไวว้างใจใครได ้  

2548 ลวดลาย            
pattern; trick; 
talent 

1118 74 

ช่างไทยโบราณนิยมใชล้วดลายต่างๆ ประดบัลงบนส่ิงของเคร่ืองใช ้  

2549 เน่ืองมาจาก        m         due to; owing to 1557 63 

พนกังานรักษาความปลอดภยัถูกพกังานเน่ืองมาจากความไม่รับผิดชอบงานของตนเอง 
2550 มัน่ m   certain; sure 1157 73 

ผมแน่ใจว่าเธอตอ้งมา เพราะเธอรับค าเป็นมัน่เป็นเหมาะแลว้  

2551 กุญแจ  u       key 1388 67 

ทางเขา้แต่ละทางมีเคร่ืองกั้นหนา้หรือประตูกั้นลัน่กุญแจอยูทุ่กทาง  

2552 ภูมิใจ   u m      proud 1405 67 

บทเรียนจากอดีตสอนใจเราใหรั้กชาติ รักความเป็นไทย และภูมิใจในส่ิงดีงามของชาติ 

2553 เวร  e   
turn; shift; duty; 
retribution; fate 

1148 73 

ถา้ช่วยอะไรไม่ไดแ้ลว้กป็ล่อยใหเ้ป็นไปตามเวรตามกรรมของมนัเถอะ 
2554 โง ่     stupid 1430 66 

ถา้เดก็ท าไม่ไดก้อ็ยา่เพิ่งลงโทษว่าเดก็โง่หรือไม่รักดี   

2555 ลูกศิษย ์          disciple; follower 881 79 

ท่านเป็นครูบาอาจารยท์ี่ลูกศิษยเ์คารพยกยอ่งมาก   

2556 ควบคู่             go together 942 78 

เกษตรกรเพาะปลูกตน้ไมค้วบคู่ไปกบัการเลี้ยงสัตว ์   

2557 เปล่ง      
glow; shine; utter; 
express 

786 81 

รอบๆ องคพ์ระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองคพ์ระ  

2558 พระนาง            
princess; Her 
Majesty 

1290 70 

เม่ือพระปรเมศวรส้ินพระชนมแ์ลว้พระนางศรีสุดาจนัทร์กบัขนุชินราชกมี็อ  านาจบงัคบับญัชาสิทธ์ิขาดราชการบา้งเมือง 
2559 เสิร์ฟ       serve 850 80 

ผมกระดกเบียร์เขา้ปากจนหมดแกว้จากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเชค็บิลจ่ายเงิน 
2560 ส าราญ   m      be happy 490 88 

หมูแม่ลูกอ่อนลม้ตวันอนใหลู้กกินนมอยา่งส าราญ   

2561 รับราชการ                    be a civil servant 1143 73 

ระหว่างรับราชการน้ี ครูไดท้  างานออกแบบหลายอยา่ง  

2562 หยอ่น       be flabby 769 82 
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สังขารเป็นส่ิงไม่เท่ียง ถึงวยัสาวจะสวยงามเพียงใจ พอแก่ไปทุกอยา่งกห็ยอ่นยานหาความงามมิได้ 

2563 สนิทสนม             m intimate; informaly 1011 76 

เขาพยายามคุยและท าท่าทางสนิทสนมกบัทุกคน   

2564 สถานภาพ                   status 1687 60 

ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงข้ึน ทั้งในระดบัครอบครัวและระดบัสังคม 

2565 ซาก      
carcass; corpse; 
remains 

1061 75 

นกัโบราณคดีขดุพบซากไดโนเสาร์ที่จงัหวดัขอนแก่น   

2566 ระดม      om mobilize; assemble 1021 76 

คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงดว้ยวิธีทุจริต   

2567 โจทก ์       plaintiff 2737 35 

ศาลวินิจฉัยว่าขอ้คดัคา้นของโจทกไ์ม่ถูกตอ้ง   

2568 หมดส้ิน m       
solve; end a 
problem 

631 85 

รัฐบาลไม่สามารถสะสางปัญหาไดห้มดส้ิน เพราะทุกปัญหาจ าเป็นจะตอ้งใชเ้มด็เงิน 

2569 ปาน      
birthmark; similar; 
like 

1083 74 

ปานด าลกัษณะน้ีน้ีพบในเดก็ท่ีมีเช้ือชาติเอเชียและแอฟริกา  

2570 แพร่หลาย             
be widespread; 
well-known 

1258 70 

พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิไดป้ลูกกนัอยา่งแพร่หลายในจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2571 จูงใจ   u        persuade; induce 1599 62 

ปัจจุบนัการฝากเงินกบัแบงกมี์ดอกเบ้ียไม่จูงใจ คนจึงตอ้งหนัไปลงทุนทางดา้นอื่น 
2572 ลน้     overflow 867 79 

ปัญหาต่างๆ มนัลน้ออกมานอกกรอบแลว้   

2573 พิทกัษ ์           protect; guard over 1177 72 

เจา้หนา้ที่ต  ารวจคอยพิทกัษค์วามปลอดภยัใหแ้ก่คนในชุมชน  

2574 ผูท้รง        o  
maintains; 
possesses 

1799 57 

ชาวซิกขเ์ช่ือกนัว่า เกศหรือผมแสดงถึงความเป็นนกับวชและผูท้รงคุณธรรม 

2575 วรรณกรรม          m 
literature; literary 
works; writings 

1622 61 

ถา้เธอไดอ้่านเร่ืองราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะท าใหจิ้ตใจดีข้ึนกไ็ด ้

2576 ชุมนุม    um  um 
congregate; 
assemble; gather 

1735 58 

ลูกจา้งชุมนุมกนัตั้งแต่บ่ายสองโมง    

2577 อุม้   m carry; hold 1096 74 

เขาช่วยอุม้คนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล 
   

2578 ต่อจากนั้น                afterwards 549 87 

ทอ้งฟ้าดา้นทะเลมืดคร้ึมดว้ยเมฆทะมึน ต่อจากนั้นกเ็กิดพายกุระโชกรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
2579 แปร      change; shift; alter 1193 71 

หนา้ที่ของนกัเขียนตอ้งเขียนตอ้งแปรความทุกขค์วามสุขใหเ้ป็นงานใหไ้ด ้
2580 อยูร่อด           survive; exist 818 80 

เขาจะตอ้งหาเงินมาค ้าชูองคก์ารน้ีใหอ้ยูร่อด   

2581 ดกั     
trap; snare; hold 
back 

888 79 
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พ่อก าลงัเตรียมตวัออกไปดกัหนู    

2582 พ่ายแพ ้             lose; fail 632 85 

ในที่สุดเขากต็อ้งพ่ายแพต่้อกระแสกดดนัจากพวกชาตินิยม  

2583 ร้ัว      fence 1214 71 

พวกเราช่วยกนัปักไมเ้พื่อท าเป็นร้ัว 
   

2584 เคยชิน          i  
become familiar; 
indimate 

733 82 

เขาเคยชินกบัการเป็นพี่ที่ตอ้งปกป้องดูแลนอ้งๆ   

2585 เพื่อนฝูง              friends; company 851 79 

เขาชอบไปเที่ยวกบัเพื่อนฝูงมากกว่าไปกบัแฟน   

2586 สิริ         fortune; grace; luck 1197 71 

เขาไปรดน ้ามนตเ์พื่อเป็นสิริมงคลแก่ตวั    

2587 อาณาจกัร              
territory; regime; 
area 

1221 71 

ความนิยมของธุรกิจบนัเทิงท่ีเติบโตยคุเศรษฐกิจฟองสบู่ไดก้่อร่างสร้างอาณาจกัรบนัเทิงข้ึนยา่นถนนรัชดาภิเษก-พระราม9 
2588 จดังาน           organize; arrange 1808 56 

บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองคก์รประชาธิปไตยอื่นๆ ไดจ้ดังาน ร าลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ข้ึนท่ีบริเวณส่ีแยกคอกววั 

2589 

ความ
เคลื่อนไหว 

     m              movement; motion 779 81 

ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบา้นเราไม่ค่อยดีนกั  

2590 ข่มขืน    m        rape 917 78 

โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า    

2591 ขอรับ           yes, sir, right 2100 49 

ท่านจะไปไหนขอรับ ใหผ้มขบัรถไปให้ไหมขอรับ   

2592 ปลน้      rob 540 87 

โจนปลน้ธนาคารเม่ือวาน
น้ี     

2593 ดม dom smell 769 81 

มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแลว้บอกว่าหอม    

2594 ที่ท  าการ         m      office 1020 75 

หวัหนา้พรรคนดัประชุมลูกพรรค ณ ที่ท  าการของพรรค  

2595 ติดตั้ง         install; set up 965 77 

พนกังานก าลงัติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัความเร็วบนทางด่วน  

2596 เอด็     one 1427 65 

กองทพัเรือยงิสลุดยีสิ่บเอด็นดั    

2597 จารึก           
inscribe, engrave, 
record 

2333 43 

บนหินป้ัน เราจะเห็นตวัอกัษร ป จารึกอยู ่   

2598 ธูป       incense 649 84 

ที่ศาลมีธูปเตรียมไวใ้หผู้ค้นไปกราบไวบู้ชา   

2599 รอยยิม้        m smile 2530 38 
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ผมรู้อยูเ่ตม็อกว่า รอยยิม้ของเขานั้นเป็นยิม้จอมปลอม  

2600 โฉม      m appearance 822 80 

ประชาชนพากนัรอชมโฉมนางงามจกัรวาล   

2601 เจา้หญิง          princess 1764 57 

ส่ือมวลชนวิพากษว์ิจารณ์กนัมากถึงเร่ืองการบาดเจ็บของเจา้หญิงไดอาน่า 
2602 ประจกัษ ์           be evident; certain 972 76 

ขอ้คน้พบของเขาท าใหโ้ลกตอ้งประจกัษใ์นอ านาจของวิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
2603 นามสกุล    m     u  surname 612 85 

นามสกุลของเขาไดรั้บพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6  

2604 มูล mu   basis; source; dung 1256 69 

เร่ืองน้ีคงมีมูลมาจากนกัข่าวท่ีอาจฟังไม่รู้เร่ืองแลว้เอาไปเขียนข่าว  

2605 เชียว    i    indeed; really; truly 1901 53 

อาจารยส์อนภาษาคนใหม่ออกขอ้สอบภาษาองักฤษยากเชียว  

2606 แกลง้        
tease; irritate; 
pretend 

1804 56 

เขาแกลง้ป่วยเพื่อเลี่ยงงาน 
   

2607 ร้องขอ             beg for; request 1337 67 

พนกังานสอบสวนร้องขอใหมี้การออกหมายอาญา   

2608 ประกาย           spark; flash 1651 59 

นยัน์ตาเขาเป็นประกาย
วบั     

2609 ดว้ยเหตุน้ี                  
so; therefore; for 
this reason 

1523 63 

หลวงพ่อเป็นพระท่ีมากดว้ยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษยแ์ละสัตวด์ว้ยเหตุน้ีจึงมีคนชอบน าสัตวน์านาชนิดมาถวาย 
2610 สตางค ์         money 955 77 

รายจ่ายแต่ละเดือนมีมากเสียจนเขาแทบจะไม่มีสตางคไ์วจ้บัจ่ายซ้ือของในแต่ละเดือน 

2611 ขอ้บงัคบั       b        regulation, rule 2257 44 

ส่วนราชการมีขอ้บงัคบัใหทุ้กคนปฏิบติัตาม   

2612 ดีงาม  i     m good; fine 954 76 

การบวช การสวดมนต ์การตกับาตรท าบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย 
2613 เคร่งครัด             strictly; serious 899 78 

วดัแต่ละวดัมีแนวทางในการปฏิบติัศาสนกิจแตกต่างกนั บางวดัเคร่งครัด บางวดัไม่เคร่งครัด 
2614 ขนาน          to be parallel 1023 75 

ยารักษาโรคมะเร็งสองขนานที่ออกสู่ตลาดเป็นแบบฉีดและแบบรับประทาน 
2615 หอ้งสมุด          m   library 848 79 

หอ้งสมุดเป็นแหล่งขอ้มูลความรู้ส าคญัส าหรับเยาวชน   

2616 หนุน     support; prop up 818 80 

รัฐบาลปัจจุบนัตดัสินใจหนุนจดัตั้งตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตร  

2617 ขดัขวาง             
obstruct; stop; 
impede 

790 80 

เพื่อนๆ ช่วยกนัขดัขวางผมไม่ใหฆ้่าตวัตาย   
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2618 นกัวิทยาศาสตร์                      scientist 949 77 

ประเทศของเรายงัตอ้งการนกัวิทยาศาสตร์อีกมาก   

2619 การณ์      situation; event 1042 74 

ผูท้ี่จะเป็นผูบ้ริหารที่ดีไดต้อ้งเป็นคนที่มองการณ์ไกล   

2620 ผูก้  ากบั        m     director 811 80 

ผูก้  ากบัท่านน้ีคร ่าหวอดอยูใ่นวงการบนัเทิงมานานหลายปี  

2621 นกัร้อง           singer 1318 67 

เด๋ียวน้ีรายการเพลงมีการสัมภาษณ์นกัร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง 
2622 นกัรบ         warrior 551 86 

งานน้ีตอ้งปรบมือใหน้กัรบทุกคนท่ีเสียสละจนไดช้ยัชนะมา  

2623 หา้ง      store 1182 71 

ชายพิการรีบเขยกขาลงจากหา้ง ลุยน ้าไปข้ึนโคกสะเดาท่ีควายสองตวัยนืเบียดกนัอยู ่
2624 ชิด       close 1373 66 

มีรถยนตสี์ด าคนัหน่ึงแล่นปราดเขา้มาชิดกบัขอบถนน   

2625 คาน       counterbalance 973 76 

สหรัฐอเมริกาตอ้งใชก้  าลงัทหาร 4 แสนกว่านายเขา้ไปในพื้นท่ีเพือ่คานก าลงัสร้างดุลยภาพระหว่างกองทพัอนัใหญ่โตมโหฬารของอิรักกบั
ชาติอาหรับท่ีเป็นกลาง 
2626 นายทหาร               

officer; military 
officer 

662 84 

นายทหารทุกคนเขา้ประจ าการในค่ายเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึน 
2627 เป้ือน        stain; dirty 1114 72 

ชายชราถูน้ิวมือท่ีเป้ือนกาวแหง้ๆ กบัชายเส้ือ   

2628 เกลือ       salt 1163 71 

ส าหรับเน้ือสัตวจ์ะปรุงรสและดบักลิ่นคาวดว้ยรกผกัชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น กุง้ทอดหมูทอด ปลาทอด 
2629 เดก็ชาย            boy 1189 70 

เดก็ชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกบัคนข้ีโรค   

2630 สัมมนา   m m      seminar 965 76 

ตวัแทนจากภาครัฐฯ และเอกชนกว่า 30 คนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจดัสัมมนาชกัชวนการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน
สู่ประเทศไทย 

2631 ในขณะเดียวกนั              i        at the same time 1483 63 

โลกหมุนรอบดวงอาทิตยใ์นขณะเดียวกนักห็มุนรอบตวัเองดว้ย  

2632 เช้ือสาย              family lineage 781 80 

ชาวไทยเช้ือสายจีนเตรียมซ้ือของไหวเ้พื่อใชใ้นเทศกาลตรุษจีน  

2633 กบัขา้ว           
dish; course eaten 
with rice 

1301 67 

อาหารเยน็ม้ือน้ีมีกบัขา้วอยู ่4-5 อยา่ง    

2634 ใจกลาง            center; heart 522 87 

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ท่ีอยูใ่นใจกลางของเมืองก าลงัลดราคากางเกงยนีส์คร้ังใหญ่ 
2635 เข่า      knee 1284 68 

คนเราพออายมุากข้ึนเข่ากจ็ะเร่ิมมีปัญหา   
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2636 รถเมล ์     me  bus 815 80 

โจรจ้ีผูโ้ดยสารบนรถเมล ์แลว้ในที่สุดกไ็ม่รอดถูกต ารวจยงิตาย  

2637 สืบทอด              inherit; succeed to 1050 74 

พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่   

2638 ประณีต           
finely; neatly; 
elaborately 

674 83 

เธอแกะสลกัผกัและผลไมป้ระณีตมาก    

2639 อวด       show off; flaunt 989 75 

ในงานเทศกาลส าคญัต่างๆ ชาวบา้นจะพากนัแต่งตวัดว้ยผา้ทอเป็นพิเศษไปอวดประชนักนั 

2640 นิยาม        m 
define; explain; 
clarify 

1923 52 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.2525 ใหค้  านิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั 
2641 ควาย        buffalo 1414 64 

ในอตีดที่ผ่านมา สังคมไทยเห็นว่าผูห้ญิงเป็นควาย ส่วนผูช้ายเป็นคน แต่เม่ือความเจริญกา้วหนา้ทางวฒันธรรมเขา้มา สภาพที่ผูห้ญิงเป็น
ควาย ผูช้ายเป็นคนกผ็่านพน้ไป 
2642 โกหก  o      lie; forge 1179 70 

เขาโกหกเก่ง     

2643 เป็นตน้มา  e      m   
until now; up to 
now 

1404 65 

ตั้งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 เป็นตน้มาชาวยโุรปเร่ิมใหค้วามสนใจและพยายามแสวงหาเส้นทางเดินเรือมายงัตะวนัออกแลว้ 

2644 จิตวิทยา                      psychology 1869 53 

เจา้หนา้ที่ต  ารวจหน่วยปราบจลาจลไดรั้บการฝึกฝนใหรั้บสภาพความวุ่นวาย และจิตวิทยาฝูงชนมาเป็นอยา่งดี 

2645 วิศวกร                engineer 468 88 

ปัญหาสมองไหลในสาขาขาดแคลนมิไดมี้เพียงวิศวกรเท่านั้น หากสาขาส าคญัอื่นๆ กเ็ร่ิมจะมีมากข้ึน 
2646 นาค      Naga 719 82 

ญาติๆ ก าลงัเตรียมแห่นาครอบโบสถ์    

2647 ขา้วโพด             corn 653 83 

เกษตรกรปลูกขา้วโพดหลายชนิดทั้งท่ีคนสามารถบริโภคไดแ้ละท่ีใชเ้ลี้ยงสัตว์ 

2648 เคร่ืองประดบั                   
decorations; 
ornaments 

1021 74 

ประติมากรรมซ่ึงแฝงอยูก่บัศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งศิลปสถานและศิลปวตัถุใหเ้กิดคุณค่าความงาม 
2649 โกง  o   cheat 641 84 

นกัฟุตบอลจากทีมA โกงนกัฟุตบอลจากทีมB อยา่งเห็นไดช้ดั  

2650 แน่ชดั            clearly 619 84 

นกัวิทยาศาสตร์ประกาศยนืยนัแน่ชดัว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อใหเ้กิดพิษภยัใดๆ กบัสายตา 
2651 นุ่ม   m soft; gentle 1325 66 

การอบขนมเคก้และพายต่างๆ อาหารที่ไดจ้ะตอ้งมีลกัษณะที่ภายนอกสุกเหลืองเกรียม แต่ภายในนุ่ม 
2652 ทุ่มเท    m   e  devote; dedicate 722 82 

เม่ือเขาโตแลว้ความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทใหเ้ฉพาะตนผูเ้ดียวกถ็ูกปันไปใหน้อ้งๆ 
2653 กระป๋อง            can; tin 925 77 

หมอแนะน าว่าไม่ควรดื่มโคก้เกินวนัละ 2 กระป๋อง   

2654 สมมุติ   m m   suppose; assume 808 80 
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สมมุติว่าเป็นเร่ืองจริง     

2655 ผูต้าย           deceased; dead 1159 71 

ญาติที่ใกลชิ้ดกบัผูต้ายกเ็หลืออยูไ่ม่กี่คน   

2656 ล่าสุด         
last; latest; most 
recently 

1936 51 

ล่าสุดรัฐบาลกเ็ขา้มาลากชวนเชิญฝ่ายคา้นเขา้ร่วมท างานดว้ย  

2657 บุก b   
invade; trespass; 
attack 

1274 68 

คณะเขาบุกเขา้ป่าไปโดยไม่ฟังเสียงหา้มของชาวบา้น   

2658 ดดั     bend; straighten 534 86 

พ่อดดัตน้ไมใ้หเ้ป็นรูปนก     

2659 ทอ้งท่ี             
area; region; 
locality 

1173 70 

ต ารวจน าตวัผูต้อ้งหามาสอบสวนยงัทอ้งท่ีที่รับผิดชอบ   

2660 ฝ่า     undergo; brave 960 76 

ลูกเรือตอ้งฝ่าคลื่นลมในทะเลท่ีป่ันป่วน 
   

2661 ศิษย ์     student; pupil 894 77 

บางทีครูอาจารยก์ต็อ้งดุตอ้งตอ้งว่าดว้ยความปรารถนาใหศ้ิษยไ์ดดี้  

2662 กลว้ย       banana 887 77 

เดก็ๆ อาย ุ2-8  เดือนจะกินกลว้ยบดเป็นอาหาร   

2663 กลา้หาญ           brave 608 85 

เราไดพ้ฒันาความสามารถที่จะเผชิญความล าบากอยา่งกลา้หาญ  

2664 เทศบาล          b    municipality 1329 66 

รัฐบาลกลางไดค้ืนอ  านาจปกครองใหแ้ก่เทศบาล   

2665 นิดหน่อย           a little 1389 65 

ผมพูดภาษาองักฤษไดนิ้ดหน่อยพอส่ือสารได ้   

2666 ไหล่     shoulder 1824 54 

ครูจดัใหเ้ดก็ยนืตามล าดบัไหล่    

2667 เอาแต ่          
only be interested 
in 

1348 66 

รัฐบาลควรเอาใจใส่เร่ืองการกระจายรายไดด้ว้ย อยา่เอาแต่ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งเดียว 
2668 สันนิษฐาน               presume; suppose 751 81 

ต ารวจสันนิษฐานว่าคนในบา้นมีส่วนรู้เห็นกบัคนร้าย   

2669 ปราสาท           castle; palace 1171 70 

ส านกัพระราชวงัจะไดจ้ดัที่ส าหรับลงพระนามลงนามถวายพระพรและเปิดปราสาทพระเทพบิดรใหถ้วายบงัคมพระบรมรูปพระมหากษตัริย์
ในราชวงศจ์กัรี 
2670 เท่าเทียม        i  m be equal 1647 58 

สมยัปัจจุบนัชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกนัเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก 

2671 ด่าน      
barrier; bar; 
barricade 

935 76 

ด่านเจดียส์ามองคมี์ชายแดนติดกบัพม่า    

2672 หาเงิน         earn money 640 84 

ผมตอ้งขยนัท างานตวัเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบา้นในแต่ละเดือน 
2673 โดยสาร  o        take; ride 895 77 
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เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ    

2674 ลึกลบั          mysterious 586 85 

ผูบ้ริหารของบริษทัคา้ไมไ้ดรั้บจดหมายจากคนลึกลบัเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ 
2675 เชือก          rope; string; accord 1076 72 

โคบาลใชเ้ชือกผูกมา้เอาไวใ้ตต้น้ไม ้
   

2676 โต ้     
counter; contend; 
refute 

855 78 

ผมช าเลืองมองแม่ครัวสาวเห็นก าลงันัง่ลบัอีโต ้พลิกต าราหาลู่ทางอยา่งขะมกัเขมน้ 

2677 ปาง      
buddha posture; 
almost; epoch 

475 88 

บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลกัษณ์แสดงเร่ืองราวปางต่างๆ ของพระพุทธองคข้ึ์น 
2678 ชัง่       weigh 568 85 

แม่คา้ชัง่ผลไมใ้หลู้กคา้ 3 กิโลกรัม    

2679 บริวาร b             followers; satellite 802 79 

หากใครเป็นคนส าคญัในทอ้งถิ่นท่ีมีบริวารและสมคัรพรรคพวกมาก กม็กัมีผูค้นเขา้ไปขอความช่วยเหลือ 
2680 รายช่ือ             name list 1561 60 

เขาจะตอ้งเดินทางไปขายของตามเมืองท่ีมีรายช่ือน้ีทุกเมือง  

2681 เวน้แต่          unless; but; only if 2013 48 

ขา้พเจา้กไ็ม่เคยไปพบท่านจอมพลเลย เวน้แต่จะมีหนา้ท่ีราชการเท่านั้น 
2682 ละเมิด     m     violate; infringe 1401 64 

แมบ้างคนจะชอบละเมิดค าสอนในศาสนา แต่ใจเขากย็งัเคารพอยู ่  

2683 ซักถาม         m 
question; 
interrogate 

694 82 

นกัเรียนซักถามอาจารยเ์ร่ืองการหกัเหของแสงในน ้า   

2684 หลงใหล         alluringly 559 86 

หนงัสือเล่มน้ีเป็นเล่มท่ีผมเคยอ่านอยา่งหลงใหล   

2685 ผูป้ระกอบการ                      entrepreneur 1548 60 

การทุ่มตลาดจากต่างประเทศท าใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ รวมตวักนัเรียกร้องใหรั้ฐคุม้ครองเป็นพิเศษ 
2686 พยกั         nod 2684 30 

เธอพยกัหนา้ตอบรับค าขอร้องของเพื่อน    

2687 วางตวั       u   
behave; conduct 
oneself 

469 88 

เขาวางตวั สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกบัสมาชิกพรรคท าใหลู้กพรรคต่างไม่ยอมรับ 

2688 อุดหนุน         
aid; help (with 
money) 

1293 66 

บริษทัไดท้  าสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนใหส้ถาบนัท าการวิจยั  

2689 กแ็ลว้กนั                as you like it 1320 66 

ถา้เขาอยากไปกป็ล่อยใหเ้ขาไปกแ็ลว้กนั   

2690 วิทยาลยั                 college 939 76 

มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัต่างๆ ไดบ้รรจุวิชาปรัชญาเขา้ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาของตน 
2691 บรรเทา b        ease; alleviate 1059 72 

อาการโรคหวัใจของเขาบรรเทาลงไปบา้งหลงัจากเขา้รับการรักษาที่โรงพยาบาล 
2692 จอมพล     m   o  Field Marshall 2204 43 
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พ่อฉันเกิดสมยัจอมพลป.พิบูลสงคราม    

2693 อุดมการณ์      om      ideology 1644 57 

วยัรุ่นจะเช่ือเสมอว่าอุดมการณ์คือส่ิงท่ีท  าใหเ้ป็นจริงไดเ้สมอ  

2694 เจดีย ์   e   i  pagoda; stupa 767 80 

นกัโบราณคดีขดุพบพระเคร่ืองเป็นจ านวนมากที่เจดียเ์ก่าในจงัหวดัอยธุยา 
2695 ตรงกลาง   o        amidst 874 77 

เขาช่วยกนัเจาะรูตรงกลางเมลด็ถัว่ แลว้ร้อยไปตามเส้นลวด  

2696 ครีม    i m cream 1240 68 

ผูท้ี่ลดความอว้นพยายามเลี่ยงอาหารที่มีครีมเป็นดีที่สุด  

2697 ใย jaj 
fiber; tread; to be 
concerned about 

667 83 

หล่อนผดัหนา้ขาวเป็นนวลใย 
   

2698 ฟุต     foot 613 84 

ระบบการบินโดยอตัโนมติันั้น จะใชต่้อเม่ือเคร่ืองบินอยูใ่นระดบัสูงท่ีปลอดภยัแลว้เป็นหม่ืนฟุตเหนือพื้นดินข้ึนไป 
2699 โล่ง      open; clear; empty 1353 65 

ฝาหอ้งดูโล่งๆ ชอบกล น่าจะหาอะไรมาติดใหส้วยงาม  

2700 ลมหายใจ  om           breath 1652 57 

เขาสูดลมหายใจเขา้ปอดเตม็ที่ ก่อนท่ีจะด าด่ิงลงสู่ใตผ้ืนน ้า  

2701 แคน้        be angry; furious 1052 72 

ชาวบา้นแคน้พ่อคา้แม่คา้มากท่ีฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคา้ในช่วงน้ี  

2702 ประชาธิปัตย ์                     democrats 2041 47 

พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ น าพลพรรคความหวงัใหม่ลงใต ้เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย  ์

2703 ประเมินผล      m         
evaluate; assess; 
estimate 

1837 52 

คณะกรรมการประเมินผลการจดังานว่าอยูใ่นระดบัดี   

2704 นกัโทษ           prisoner 812 79 

บญัชาเป็นนกัโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตดัสินจ าคุกตลอดชีวิต  

2705 ถ ้า    m cave 1062 72 

ใตอ้งคพ์ระลงไปเป็นถ ้า ซ่ึงดูในรูปกจ็ะเห็นจากรอยแยกเป็นเงาด า  

2706 พื้นบา้น        b    folk; local 1133 70 

การชนไก่ถือเป็นกีฬาพื้นบา้น ถา้หากไม่คิดว่าเป็นการทรมานสัตวห์รือขดักบัจริยธรรม 

2707 ค่าเช่า            
rent; rental fee; 
charge 

1366 64 

ในองักฤษมีบริการใหท้นายเช่าพิมพดี์ดคอมพิวเตอร์ไวใ้นส านกังานเสียค่าเช่าเดือนละประมาณ 2,000 บาท 
2708 หวาดกลวั        u   fear 543 86 

ชาวบา้นระแวกนั้นต่างหวาดกลวัโจรผูร้้าย   

2709 ขนุนาง           nobility 1225 68 

คุณตาของเขาเป็นขนุนางรับราชการในวงั   

2710 รับสั่ง         order 932 75 

สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพเคยรับสั่งว่า เร่ิมมีความสนพระทยัในการอ่าน กด็ว้ยการเร่ิมตน้อ่านสามก๊ก 
2711 ขั้ว       pole; wing; faction 675 82 
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สองคนน้ีเหมือนอยูก่นัคนละขั้ว ไม่มีวนัจะเขา้กนัไดเ้ลย  

2712 หุม้   m 
overlay; cover; 
plate 

721 81 

ฆอ้นของเปียโนท าดว้ยไมหุ้้มผา้สักกะหลาด   

2713 ป้อม     m 
fortress; round; 
plump 

1084 71 

ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกบัผา้โพกหวัป้อมๆ ของแขก  

2714 โผล่       emerge; appear 1469 61 

ฉันเห็นหมาจ้ิงจอกหลายตวัโผล่ออกมาจากละเมาะหลงับา้น  

2715 โยง  o   link; tie; attach 750 80 

ผูต้อ้งหาใหก้ารโยงไปถึงอีกคนหน่ึง    

2716 ทว่า         but 1449 62 

ถึงแมจ้ะยอมท างานทุกอยา่งโดยไม่ยอ่ทอ้ ทว่าครอบครัวของสุดใจกย็งัคงจนอยู่ 
2717 ช่องว่าง              gap 828 78 

ความไม่เขา้ใจระหว่างพ่อแม่ลูกอาจสืบเน่ืองมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างวยักเ็ป็นได้ 
2718 ศีล      

canon; religious 
precept 

1156 69 

หากผูแ้ทนของกองทพัไทยวางตวัเป็นผูท้ี่มีศีลมีสัตย์ ยอ่มท าใหช่ื้อเสียงของบา้นเมืองดี 

2719 ประพนัธ์           
write; compose; 
create 

1606 58 

เขาประพนัธ์นวนิยายข้ึนหลายเล่ม 
   

2720 ผ่า      chop 963 75 

ชาวนาผ่าฟืนเพื่อน าไปเป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้   

2721 คณิตศาสตร์                 mathematics 568 85 

โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษมีจ าหน่ายแลว้  

2722 แช่        soak in; immerse in 823 78 

ไม่รู้ว่าแกแช่อยูท่ี่สังเวียนตั้งแต่เชา้ยนัเยน็ไดย้งัไง   

2723 สงครามโลก          m      world war 1127 70 

ช่วงสงครามโลก เขาเคยเขา้ไปหลบระเบิดในหลุม   

2724 กน้     bottom; ass 1193 68 

นางแบบคนน้ีเอวเลก็แต่กน้ใหญ่ 
   

2725 ภกัดี       i  be loyal to 538 86 

คนไทยภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยม์าชา้นาน   

2726 เคร่ืองยนต์           o  engine 798 79 

เรือท่ีใชห้าปลาในปัจจุบนัเป็นเรือท่ีใชเ้คร่ืองยนตแ์ทบทั้งส้ิน  

2727 กวาด       sweep; dust 1141 70 

ภารโรงกวาดหอ้งเรียนสะอาดทุกวนั    

2728 ภาพถ่าย             photo; picture 901 76 

หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใชภ้าพถ่ายสะทอ้นอารมณ์และความรู้สึก  

2729 เช้ือเพลิง                fuel 1770 53 

แกลบท่ีน ามาอดัเป็นแผ่น น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมไดดี้ 
2730 จากน้ี           from this moment 655 83 
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นบัจากน้ีถึงเดือนกนัยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมต ารวจจึงน่าท่ีจะจบัตาดูว่าใครจะเขา้มารับต าแหน่งส าคญั 
2731 งา     sesame; ivory; tusk 1176 69 

ฉันชอบรับประทานขนมครองแครงน ้ากะทิใส่งา   

2732 ยทุธศาสตร์              strategy 1232 67 

กองทพัสหรัฐบินโจมตีและท้ิงระเบิดท่ีมัน่ยทุธศาสตร์ทางทหารในอิรัก 

2733 รัฐวิสาหกิจ                    State enterprises 1841 51 

ในอนาคตสภาพของรัฐวิสาหกิจที่มีก  าไรของ ทศท. อาจแปรเปลี่ยนกลบักลายมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน อนัเกิดจากประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการการซ่อมบ ารุงที่ดอ้ยลง 
2734 นกัวิจยั              researcher 1886 50 

จ านวนของนกัวจิยัในประเทศพฒันาแลว้อยูใ่นระดบัสูงสุด  

2735 ตบ     slap 1480 60 

เธอตบหนา้เขาเพราะไม่พอใจที่เขาดูถูกเธอ   

2736 สุนขั         dog 1079 71 

บา้นของเขาท าธุรกิจเพาะสุนขัขาย ซ่ึงสร้างรายไดท้ี่ดีมากทีเดียว  

2737 เอน็  e  ligament 1629 56 

มือทั้งสองขา้งของเขาเกร็งแน่น จนเส้นเอน็ที่ล  าแขนเตน้ระริก  

2738 ครัวเรือน    u         household 1829 51 

ในอนาคตขา้งหนา้ ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใชก้นัหมด  

2739 ขา้งนอก             outside 1339 64 

ฉันไม่ค่อยชอบขา้งนอก มนัวุ่นวายน่าเบื่อ   

2740 โตต้อบ           
counter; respond; 
oppose 

583 84 

แมผ้มตอ้งใชเ้วลาโตต้อบกบัเขาทั้งๆ ท่ีเขียนองักฤษไดช้า้ แต่กไ็ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน 
2741 ข า    m giggle; laugh 1400 62 

ผิวหล่อนข างามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว  

2742 มูลนิธิ mu            foundation 1563 58 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการดา้นการศึกษา การฝึกอาชีพ ตลอดทั้งหางานใหท้  า 
2743 รูปธรรม            m 

concrete; solid; 
factual 

1159 69 

สติปัญญาพฒันาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นไดง่้ายๆ 
2744 แล่น       run; move; glide 1195 68 

ขณะนั้นมีรถยนตสี์ด าคนัหน่ึงแล่นปราดเขา้มาจอดชิดกบัขอบถนน  

2745 ละเลย          neglect; ignore 718 81 

เราเนน้ความรู้ความเช่ียวชาญมาก จนกระทัง่ละเลยตวัแปรอื่นๆ ไป 

2746 พนัธุกรรม             m heredity 721 81 

การเจริญเติบโตของเดก็แต่ละคนอยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของปัจจยัต่างๆ เช่น การถ่ายทอดพนัธุกรรมจากพ่อแม่  สภาพโภชนาการ  ฯลฯ 
2747 จ้ี      rob; loot; plunder 1604 57 

อยา่ไปจ้ีนอ้ง เด๋ียวนอ้งหวัเราะไม่หยดุ 
   

2748 ค่านิยม           om values 1980 47 

สังคมไทยเรามกัจะนิยมด่ืมเฉพาะชายหญิงด่ืมสุรามีจ านวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายงัเห็นว่าหญิงด่ืมสุราไม่เป็นกุลสตรี  
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2749 เดช      
power; might; 
influence 

1240 66 

ใครๆ กก็ลวัเดชก านนัคนดงัทั้งนั้น 
   

2750 ไข      
turn; reveal; 
expose 

723 80 

น ้ามนัขวดน้ีเม่ือน าไปแช่เยน็แลว้จะไม่เป็นไข   

2751 ปอด       lung; flat; lean 1270 66 

การร้องไหค้ร้ังแรกของเดก็ไม่ไดเ้กิดมาจากความเสียใจแต่เพื่อเป็นการใหป้อดท างาน 
2752 เสวย          eat; consume 705 81 

แม่บา้นยกอาหารกลางวนัมาเทียบใหท้่านจนัทร์เสวยในสวน  

2753 อาชญากรรม                 m crime 1330 64 

อาชญากรอาชีพเป็นพวกที่ถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา พอใจที่มีรายไดจ้ากการประกอบอาชญากรรม 
2754 รณรงค์  o      o  campaign 968 74 

ชาวบา้นในชุมชนร่วมกนัรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบติัของชาติช้ินน้ี ใหค้งสภาพเดิม 
2755 ขอร้อง             beg; ask; request 1156 69 

ทางโรงเรียนขอร้องนกัเรียนและผูป้กครองใหบ้ริจาคเงินช่วยอุทกภยัภาคใต ้

2756 เผลอ        
careless; absent-
minded 

1488 59 

เขาเผลอใชค้  าแทนตวัว่าอาตมาทั้งๆ ท่ีสึกออกมาตั้งนานแลว้  

2757 ทัว่ถึง             
thoroughly; 
throughout 

635 83 

นายอ าเภอเดินตรวจอาคารสถานที ่และบา้นพกัขา้ราชการทุกหลงัอยา่งทัว่ถึง 
2758 ทศันะ          

viewpoint; point of 
view 

1485 60 

การแยกทางกนัของคู่สมรส มกัเป็นเพราะทศันะไม่ตรงกนั  

2759 คมนาคม     m        om communication 1163 68 

ส่ิงท่ีจะช่วยใหก้ารอพยพผูค้นง่ายคือมีการคมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

2760 ความเครียด      m         strain; stress 999 73 

พ่อแม่เร่ิมทะเลาะกนัอนัเกิดมาจากความเครียดเร่ืองเงินๆ ทองๆ  

2761 น ้าแขง็   m       ice 1037 72 

น ้าในตูเ้ยน็เยน็จดัจนกลายเป็นน ้าแขง็หมดแลว้   

2762 แนบ       attach; enclose 1121 69 

ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปดว้ยเป็นจ านวน 1,000 บาท  

2763 วงกลม  o  klom circle; ring 948 74 

โปรแกรมน้ีช่วยใหเ้ราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได ้  

2764 จกัรยาน                bike 1170 68 

ฉันชอบขี่จกัรยานเล่นที่สวนสน    

2765 หอ้ย       hang; suspend 761 79 

ชาวมอญมกัจะหอ้ยผลมะพร้าวไวท้ี่ขา้งเรือนทางทิศใต ้  

2766 ผ่อน        
relax; pay in 
installments 

540 85 

เขาพยายามท าใหทุ้กคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเร่ืองชวนหวั 
2767 เผื่อ        in case 1079 70 
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หนาวๆ อยา่งน้ีตอ้งเตรียมถุงเทา้ยาวเผื่อไปดว้ย   

2768 มดั m   bind; tie; fasten 1004 72 

ลูกนอ้งมดัหญา้คาเป็นท่อนๆ แลว้ยดัเขา้ไปในยาง   

2769 ศพัท ์     
vocabulary; term; 
word 

1706 53 

พจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์รวบรวมศพัทท์ี่ใชอ้ยูใ่นสาขาคอมพิวเตอร์ 
2770 ปม pom knot 607 83 

ต ารวจก าลงัสืบหาปมฆาตกรรมเจา้พ่อช่ือดงั   

2771 เงินทุน       u  capital; asset 1226 66 

งานสร้างสะพานไทย-ลาวตอ้งอาศยัเงินทุนจากออสเตรเลีย  

2772 แท่น        altar; printing press 549 85 

พระท่ีนัง่องคน้ี์มีลกัษณะเป็นแท่นรูปแปดเหลี่ยม ท าดว้ยไมม้ะเด่ือ  

2773 มะพร้าว m          coconut 816 78 

ชาวบา้นโม่แป้ง และขดูมะพร้าว เพื่อท าขนมไวถ้วายพระ  

2774 

ผูบ้งัคบับญัชา 
     b        b         commander; chief 1498 59 

ทหารตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา   

2775 ค้ิว      brow 1974 46 

สาวๆ สมยัน้ีชอบเขียนค้ิวเหมือนนางแบบ   

2776 เฉพาะตวั             u   
exclusive; 
individual 

773 79 

เขาท าไดจ้ริงๆ เป็นความสามารถเฉพาะตวั ที่จะหาใครเลียนแบบไดย้าก 
2777 ยทุธ          battle; war 905 75 

รัฐบาลก าลงัพยายามซ้ือใจเหล่าทหารโดยสนบัสนุนงบประมาณดา้นการปรับปรุงอาวุธยทุธโธปกรณ์ 
2778 จบักุม       um arrest; capture 1538 58 

เจา้หนา้ที่ต  ารวจไม่สามารถจบักุมผูต้อ้งหาอีกสองคนที่เหลือได้  

2779 เหงา     be lonely 1180 67 

เขารู้สึกเหงาเลยออกไปเที่ยวนอกบา้นแทบทุกวนั   

2780 ตกต ่า       m 
decline; be 
depressed 

990 73 

เศรษฐกิจของโลกในขณะน้ีตกต ่าอยา่งมากจนท าใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ 
2781 อุ่น     heat up; warm up 1144 68 

หล่อนซ้ือเตาไมโครเวฟมาอุ่นกบัขา้วยามรีบด่วน   

2782 

ผูว้่าราชการ 
                        governor 1137 69 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจงานหน่วยงานที่อยูใ่นเขตราชเทวี 
2783 วาน      

ask; solicit; the day 
before 

1309 64 

มนัเล่นรวนผมตั้งแต่วานแลว้    

2784 เสริมสร้าง     m      
strengthen; 
reinforice 

921 75 

ส่ิงใดท่ีเห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เรากค็วรจะปฏิบติั เพื่อเสริมสร้างสังคมใหดี้ข้ึน 

2785 ด ารงชีวิต   m  o     i      live; exist 977 73 
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เป็นหนา้ที่ของหมอที่ตอ้งช่วยผูป่้วยทางจิตเวชใหด้  ารงชีวิตอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งผาสุก 
2786 ว่ายน ้า         m swim 1085 70 

เม่ือก่อนน้ีกไ็ปว่ายน ้าท่ีสปอร์ตคลบัเป็นประจ า   

2787 ส่ีเหลี่ยม         m square 606 83 

อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลี่ยม หลงัคากระเบ้ืองลูกฟูก 

2788 แบ่งปัน b        
portion out; 
distribute 

530 85 

ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบา้นเกือบร้อยครอบครัว   

2789 อาสา         volunteer 979 73 

เพื่อนผมอาสาเขา้ไปเป็นนกักฎหมายใหก้บัคนงานผูห้ญิงที่ถูกหลอกไปขายแรงงาน 
2790 มุสลิม m       im muslim 1443 60 

สุเหร่าแห่งน้ีเป็นสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิของมุสลิมในอินเดียท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 
2791 มาร m      Mara; Satan 759 79 

พระพุทธองคท์รงเตือนดว้ยว่าปัญจธรรม 3 ประการกเ็ป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้… 
2792 ลอก       imitate; copy 812 77 

เราสามารถใชแ้ผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได ้
2793 ยนั jan sustain; prop up 1040 71 

วงไพ่เล่นไพ่ตองกนัตั้งแต่เชา้ยนัค  ่า    

2794 อรุณ     u  dawn 470 87 

ดอกไมแ้ยม้บานสะพร่ังรอรับอรุณของวนัใหม่   

2795 ถว้น        exactly; correctly 683 81 

ของท่ีคุณสั่งไว ้ผมน าส่งใหคุ้ณครบถว้นแลว้ครับ   

2796 เยบ็     sew 665 82 

ประโยชน์ของใบจากใชป้ระโยชน์ไดม้ากมายเช่น ท าขนมจาก ใชเ้ยบ็มุงหลงัคา 
2797 ประยกุต์          apply; adapt 1064 70 

นกัศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยกุตม์ากข้ึน   

2798 ยบุ     collapse; abolish 1213 66 

ชายโครงของลูกกวางพองออก ยบุเขา้พะเยบิพะยาบจนเห็นไดช้ดัเจน 
2799 ทกั      greet; warn 1347 63 

เขาทกักบัทุกคนที่เดินผ่าน บา้งทกัผิด บา้งทกัถูก   

2800 หวย      lottery 886 75 

บางคนเล่นพนนัฟุตบอล เล่นหวย เลน่พระกนั เพื่อหาความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ 
2801 ตอนเชา้             morning 889 75 

ในตอนเชา้ของทุกวนั คุณตาจะเดินออกก าลงักายประมาณวนัละ 15 นาท ี
2802 ฉีก        rip; tear 915 75 

เราสามารถใชมื้อฉีกผา้ช้ินน้ีแทนใชก้รรไกรตดัได ้   

2803 เงินกู ้         loan; money lent 1280 64 

ลูกหน้ีตอ้งน าเงินกูไ้ปคืนเจา้หน้ีภายใน 30 วนั   

2804 ต่อว่า          
complain; blame; 
abuse 

1322 63 

ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอยา่งไม่พอใจนกั   
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2805 แค่น้ี           just this; only 1574 56 

ลงทุนเสียเงินซ้ือไปเยอะแลว้ ถา้น ามาใชง้านแค่น้ีกเ็สียดายเงินแย ่  

2806 สมุทร    m   ocean 1025 71 

ชายฝ่ังน้ีมีสันทรายอนัยาวเหยยีดทอดไปในมหาสมุทร น่าประหลาดมาก 

2807 รัฐมนตรีว่าการ         mo    i           
minister (of 
government) 

1900 47 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่ 
2808 ละลาย          melt 878 75 

ทรัพยส์มบติัอนัมากมายของเขาไดล้ะลายไปแลว้   

2809 กิ่ง     branch; twig 1055 70 

บริเวณน้ีร่มร่ืนเพราะกิ่งไมใ้หญ่ของตน้หางนกยงูแผ่ไปกวา้งทัว่บริเวณ 
2810 สุจริต             honest; truthful 1195 66 

คดีฆ่าชิงทรัพยโ์ดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวัน่ต่อผูค้นท่ีท ามาหากินดว้ยความสุจริต 
2811 ใหอ้ภยั             forgive 479 86 

แมว้ยัรุ่นจะท าพลาดพลั้งไปบา้งสังคมมกัจะใหอ้ภยัเพราะสังคมถือว่ายงัเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียน 

2812 จิตส านึก        m      conscious 915 74 

จิตส านึกคอยย  ้าเตือนมิใหเ้ขาท าความชัว่   

2813 ทุกแห่ง           everywhere 485 86 

ต ารวจออกตรวจตราหมดทุกแห่ง    

2814 รวบ       gather together 689 81 

โรงเรียนมธัยมทุกโรงเรียนมีกฎใหน้กัเรียนหญิงที่ไวผ้มยาวตอ้งรวบผม 

2815 จุดเร่ิมตน้          m     starting point 693 80 

จุดเร่ิมตน้ของการท างานคือ เราตอ้งศึกษาลกัษณะของงานก่อน  

2816 ฆ่าตวัตาย       u        commit suicide 680 81 

ผูป่้วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตวัเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตวัตาย ขาดความริเร่ิม เป็นตน้ 
2817 นอ้งชาย              younger brother 1476 58 

นอ้งชายของเขามีลิ้นไก่สั้น เลยพูดไม่ค่อยชดัเหมือนเดก็คนอื่นๆ  

2818 อบ     bake; perfume 926 74 

รถเมลแ์น่นมาก หนา้ต่างทุกบานปิดหมด ไอตวัของผูโ้ดยสารกเ็ลยอบอยูใ่นรถ 
2819 ทางเขา้            entrance 729 79 

ป้ายคตัเอาตข์นาดใหญ่ ตั้งตระหง่านหนา้ทางเขา้สนามมา้  

2820 ส่วนรวม        u  m public 1268 64 

เขาท างานเพื่อส่วนรวมโดยแท ้
   

2821 พ่น      blow; emit 753 79 

อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยมีรูปป้ันเป็นพญานาคพ่นน ้า   

2822 กดดนั         force; press 868 75 

นกัศึกษาและฝ่ายคา้นต่างตกลงท่ีจะร่วมมือกนักดดนัรัฐบาลต่อไป  

2823 แควน้         nation 872 75 

ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากสุนทรียภาพและรสนิยมของผูค้นในสองแควน้แตกต่างกนั 
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2824 ระลึก          recall; remember 901 74 

มนุษยเ์รานั้นชอบท่ีจะระลึกถึงส่ิงท่ีผ่านมาในชีวิต   

2825 จอ้ง        stare; gaze at 1840 48 

สายตาของท่านจอ้งตรงไปทางเจา้เสือตวันั้น   

2826 มิฉะนั้น m             otherwise 1016 71 

ในการเลือกซ้ือสินคา้ตอ้งเลือกท่ีดีๆ มิฉะนั้นอาจไดสิ้นคา้คุณภาพต ่า 

2827 มิตรภาพ m              friendship 553 84 

การท่ีมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกนัจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ  

2828 หงุดหงิด         be moody 1330 62 

บุคลิกการพูดการจาตรงไปตรงมาของเขามกัจะท าใหเ้จา้นายหงุดหงิดเสมอ 
2829 ชดใช ้             compensate; pay 802 77 

หากเกิดอุบติัเหตุกบัรถของท่านที่ไดท้  าประกนัภยัไวก้บัทางบริษทั บริษทัยนิดีจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่เจา้ของรถ 
2830 จาง       fade; be dim 1347 62 

กลิ่นไม่ดีท่ีโชยมาตอนหวัค ่าจางไปหมดแลว้   

2831 แกม    m 
dash; blend with; 
mix with 

1368 61 

สีม่วงของรุ้งกินน ้าเป็นสีม่วงแกมแดง    

2832 

อุดมศึกษา 
     om m            higher education 1941 45 

หลงัจากจบการศึกษาระดบัมธัยม นกัเรียนหลายคนตอ้งการเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา 
2833 สมุนไพร    m         herb 1167 67 

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยชาวชนบทจะใชส้มุนไพรรักษา เน่ืองจากอยูห่่างไกลจากสถานีอนามยั 
2834 คู่แข่ง            rival; competitor 773 78 

นกักีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลวัที่สุดของนกักีฬาญ่ีปุ่ น  

2835 สวสัดี         i  hello 1154 67 

หางเสือเป็นปัจจยัที่น าพาใหย้วดยานด าเนินไปถูกทางดว้ยความสวสัดี 
2836 ผูดู้แล       u      guard; overseer 534 85 

เขายงัไม่บรรลุนิติภาวะเลยตอ้งใหฝ่้ายมารดาเป็นผูดู้แล  

2837 บิด b   twist 722 79 

คนที่เป็นบิดอุจจาระจะเหมน็มาก เหมน็เหมือนหวักุง้เน่า  

2838 คอลมัน์        m column 1435 59 

เคร่ืองพิมพ์ 24 เขม็เขม็จะเรียงกนัในแนวตั้งโดยแบ่งออกเป็น 3 คอลมัน์คอลมัน์ละ 8 เขม็วางเหลื่อมกนัระหว่างคอลมัน์ 
2839 สมทบ   m      join 820 76 

ญาติผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายจะใส่เงินลงไปสมทบดว้ย เสมือนเป็นของขวญัใหคู้่บ่าวสาว 
2840 บรรทุก b        load up with; carry 738 79 

เขาเช่าระวางเรือส าหรับบรรทุกขา้วส่งออก   

2841 หอ้งเรียน        i    classroom 769 78 

เม่ือจ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึนท าใหต้อ้งเพิ่มบุคลากร อาคาร หอ้งเรียน และงบประมาณ 
2842 ท านา    m     to farm 927 73 
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ชาวนาบริเวณน้ีท านาปีละ 2 คร้ัง    

2843 จดัวาง           arrange; organize 529 85 

ผูท้ี่ท  างานภาพวาดประกอบตอ้งจดัวางรูปแบบของภาพใหเ้สร็จก่อนลงมือท างาน 
2844 ทองค า          m gold 1295 63 

นกัเส่ียงโชคพยายามเสาะแสงหาทองค า   

2845 สดช่ืน             happy; fresh 914 74 

การไปล่องแก่ง ท าใหชี้วิตของเขาสดช่ืนข้ึน   

2846 กฎเกณฑ์      e   
regulation; norm; 
standard 

1429 59 

การท างานตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด   

2847 

เสียที 
       i  

be conquered; 
[marker for 
negative 
consequence] 

1129 67 

ระวงัพวกฝร่ังใหดี้ อยา่ใหเ้สียทีแก่เขาได ้   

2848 ผูส้มคัร         m   
candidate; 
applicant 

1421 59 

พรรคการเมืองตอ้งเฟ้นผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหนา้ 
2849 เตา taw stove 772 78 

อยา่เล่นกบัถ่านไฟในเตาเพราะมนัจะร้อนและไหมมื้อ   

2850 นานาชาติ                international 1219 65 

งานวิจยัช้ินน้ีจดัว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อนานาชาติ  

2851 ภูมิปัญญา   u m         knowledge 834 76 

นกัวิจยัต่างชาติเขา้มาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย 

2852 วิพากษว์จิารณ์                     
criticize; sensurize; 
review 

990 71 

คนส่วนใหญ่วิพากษว์ิจารณ์วิธีการสลายมอ็บของต ารวจว่ากระท ารุนแรงกว่าเหตุ 
2853 สนามบิน       m bi  airport 1336 61 

ใครที่มีบา้นอยูใ่กล้ๆ  สนามบินกต็อ้งชินกบัเสียงดงัของเคร่ืองบินอยูต่ลอด 
2854 ฝุ่ น     dust; powder 1071 69 

ฝุ่ นมีขนาดเลก็มาก และมกัมองไม่เห็น นอกจากมีรวมกนัมากๆ หรือเกาะตามโต๊ะ ชั้นหนงัสือ 

2855 บงัเกิด b         
occur; happen; 
originate 

658 81 

พระบรมรูปทรงมา้ท่ีหนา้พระราชวงัดุสิตไดบ้งัเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร 
2856 รุก     attack; invade 740 79 

เม่ือจดัการยดึเมืองธนบุรีไดแ้ลว้ กองทพัเรือกรุ็กคืบหนา้ต่อไปอยา่งรวดเร็ว โดยมุ่งสู่กรุงศรีอยธุยา 

2857 ออกก าลงักาย         m          exercise 1667 52 

ทางการจีนไดจ้ดัสวนสาธารณะใหบ้รรดาผูสู้งอายชุายหญิงเพื่อใชอ้อกก าลงักายหรือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
2858 งบ     budget 1737 50 

แม่บา้นจะเกบ็งบไวส่้วนหน่ึงเอาไวส้ าหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

2859 ดอลลาร์          dollar 1830 47 

การสร้างพิพิธภณัฑแ์ห่งใหม่ตอ้งใชเ้งินทุนไม่ต ่ากว่า 500,000 ดอลลาร์ 
2860 ภพ      world 1137 67 
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การสะสมผลบุญเพื่อความสุขความเจริญทั้งในภพน้ี และภพหนา้ จะช่วยใหพ้น้ทุกขโ์ศก 

2861 อ า   m 
hide; cover; 
conceal 

469 86 

เขาถูกหาว่าอ  าความจริงเอาไว ้ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เร่ืองอะไรเลย  

2862 ภาพลกัษณ์           image 869 75 

บริษทัทุ่มเงินโฆษณาจ านวนมากเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัสินคา้ 
2863 เหยยีบ       tread; step on 1044 70 

เขาเหยยีบใบไมแ้หง้เสียงดงักรอบแกรบ 
   

2864 ถนอม         m preserve; conserve 662 81 

อยา่งหน่ึงที่พ่อไม่ชอบคืออ่านคา้งแลว้พบัหนา้หนงัสือคา้งไว้ พ่อถนอมหนงัสือนกัตอ้งหาท่ีคัน่หนังสือมาใช ้
2865 เครดิต    e      credit; trust 962 72 

เราไปยมืเงินธนาคาร ธนาคารบอกว่าตอ้งดูว่ามีเครดิตดีหรือเปล่า  

2866 ภาคกลาง             central region 1109 68 

ในภาคกลางมีการท าหตัถกรรมเคร่ืองดินเผากนัมากที่จงัหวดัราชบุรี และนนทบุรี 
2867 แกม้     m cheek 1697 51 

แกม้ของผูห้ญิงคนน้ีเนียนดีจงั    

2868 มลพิษ mo          
pollution; 
contamination 

1716 50 

สาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางสภาวะแวดลอ้มนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
2869 หนกัแน่น           surely; firm; stable 816 76 

ผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยจงไดห้นกัแน่น อยา่ยอมตกเป็นเคร่ืองมือของใครเป็นอนัขาด 
2870 นรก        hell 976 72 

คนท าชัว่จะตอ้งตกนรกเม่ือตายไป 
   

2871 ร าคาญ   m       annoyed 1122 67 

เม่ือก่อนเขาร าคาญ และดูถูกความงมงายของชาวบา้น แต่ตอนน้ีเขาเฉลียวตวัว่า ชาวบา้นมกัรู้อะไรดีกว่าปัญญาชน 

2872 กระท าการ         m      do 1727 50 

ไม่มีวายร้ายแก๊งไหนจะกระท าการอยา่งอุกอาจเท่าแก๊งน้ี  

2873 แสงสี           light 481 86 

แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน ้าเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีท่ีแยกออกเป็นสีอื่นไม่ได ้
2874 ควบ        combine; ride 467 86 

เขาควบมา้ทะยานหายไปในสายหมอก    

2875 

สภา
ผูแ้ทนราษฎร 

                                
house of 
representatives 

1565 54 

คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยตวัแทนรัฐบาล สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน 
2876 เดก็หญิง         girl 1094 68 

เดก็หญิงแกม้ป่องจนพ่อและแม่ขนานนามช่ือเล่นยุย้   

2877 คุม้ค่า    m      be worthwhile 672 80 

เราตอ้งคิดว่า แนวทางใดที่คุม้ค่ามากที่สุดในการเกบ็รักษาเคร่ืองมือ 
2878 ขนมปัง       m     bread 802 76 

ดว้ยเวลาที่จ  ากดั อาหารเชา้มกัจะเป็นขนมปังทาแยม   
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2879 กอ้ง       echo; resound 1443 58 

เสียงเพลงดงักอ้งไปทัว่งาน    

2880 กลีบ       lobe; petal 764 78 

สาวชาววงัน ากลีบดอกไมม้าร้อยมาลยั 
   

2881 มวลชน mu       o  masses; multitude 884 74 

ปราการอนัแขง็แรงของศาสนาฮินดูอยูท่ี่มวลชนซ่ึงเป็นคฤหสัถ์  

2882 พงศ ์   o  
lineage; family; 
race 

1220 64 

ไม่ว่าเขาจะท าอะไร กต็อ้งคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกบัญาติพงศเ์สมอ 

2883 เพี้ยน        
slightly distorted; 
very sligthly 

484 86 

เขาตอ้งเพี้ยนไปแลว้แน่ๆ ท่ีจะลาออกจากงานน้ี   

2884 เวียง  i    walled city; city 736 78 

พระเจดียใ์นเวียงจนัทร์จ าลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ  

2885 ลัน่     shoot; fire 1523 55 

วยัรุ่นหนา้ตาคมเขม้ตะโกนลัน่แทรกเสียงดนตรีท่ีดงักระห่ึม  

2886 ตรงไปตรงมา   o        o  m   
frankly; 
straightforwardly 

661 81 

บางคร้ังการพูดเร่ืองบางเร่ืองตรงไปตรงมากไ็ม่ดีนกัเพราะอาจจะท าร้ายน ้าใจของผูฟั้ง 
2887 รอคอย           wait 815 76 

มีประชาชนราว 1,000 คนรอคอยตอ้นรับนกักีฬาโอลิมปิคที่สนามบิน  

2888 ยดึมัน่      m   adhere to 865 74 

เขายดึมัน่ในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผูอ้ื่นเลย   

2889 สิง     haunt 530 84 

เสียกบาลเป็นช่ือของอุบายวิธี เพื่อขบัไล่ผีร้ายที่เขา้มาสิงอยูใ่นคน  

2890 สันติภาพ               peace 690 80 

สันติภาพระหว่างชาติยอ่มลดความส าคญัลงเม่ือสงครามไดเ้กิดข้ึน  

2891 แตะ      touch 1240 63 

กาวที่ใชฉ้าบอยูด่า้นหลงัแสตมป์เป็นกาวแหง้ เม่ือใชน้ ้าแตะท่ีดา้นหลงันั้นกส็ามารถผนึกแสตมป์ลงบนซองไดท้นัที 
2892 ห่ม   m cover; enclose 1013 70 

แม่ห่มผา้ใหลู้กที่ก  าลงันอนหลบัสบาย    

2893 เพียร   i    persist; perservere 718 79 

เขาเพียรคน้ควา้วจิยัวนัแลว้วนัเลา่และเขากท็  าไดส้ าเร็จ  

2894 สูญหาย           vanish; disappear 708 79 

เรือสินคา้ล  าหน่ึงของบริษทัสูญหายไประหว่างการเดินทางจากแหลมทาวน์มายงัปัตตานี 
2895 พริก       chilli 1177 65 

พืชสวนครัวท่ีหาไดท้ัว่ๆ ไปไดแ้ก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นตน้ 

2896 เดด็     
completely; 
absolutely; superb 

816 76 

หา้มเดด็ดอกไมใ้บไมใ้นสวนสาธารณะ    

2897 ประคอง            
support; handle 
gently 

886 74 

เขาพยายามประคองตวัโงนเงนลุกข้ึน    
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2898 นวล  u    
ivory; cream; light-
colored 

1146 66 

วิไลชอบใส่เส้ือสีนวล 
    

2899 ความถูกตอ้ง      m            accuracy; justice 937 72 

เพราะยดึมัน่ในหลกัการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมกัแสดงท่าทีแขง็กร้าวต่อฝ่ายผูรุ้กราน และผดุงความถูกตอ้ง 
2900 เฉียงเหนือ               northward 856 74 

สวนจตุจกัรตั้งอยูบ่นถนนก าแพงเพชร ตรงขา้มสถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2901 แม่นย  า m       m precise 545 84 

พยานโจทยจ์ าหนา้จ าเลยไดอ้ยา่งแม่นย  า   

2902 หรูหรา         elegant; fancy 652 81 

ร้านอาหารริมน ้าแห่งน้ีเป็นร้านอาหารท่ีหรูหรา โอ่อ่า และขายแพง  

2903 ส่ิงมีชีวิต     mi     i      
living thing; 
creature; organism 

815 76 

จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงท่ีมีความหลากหลายในชนิดพนัธ์ุมากท่ีสุดนอกเหนือจากแมลง 

2904 รับทราบ          

acknowledge; be 
aware; be 
informed 

1318 61 

ผมเพียงแต่แจง้ใหรั้บทราบ ไม่จ าเป็นตอ้งสนใจมาก   

2905 สไตล ์        style 1322 60 

เกา้อี้ตวัน้ีเป็นเกา้อี้ ท่ีไม่มีพนกัพิง สไตลส์แกนดิเนเวียน  

2906 อุดมสมบูรณ์      om   m bu   abundant 581 83 

ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวสัดุใชใ้นการสร้างงานศิลปกรรมอยา่งอุดมสมบูรณ์ 

2907 เผดจ็การ              
dictate; order; 
command 

1087 67 

เขาเผดจ็การกบัลูกนอ้งจะตายแต่ไม่มีใครกลา้คดัคา้นเพราะกลวัอ  านาจของเขา 
2908 เปรม   e m satisfied; content 563 83 

งานเลี้ยงเม่ือคืนน้ีพนกังานเปรมไปเลยเพราะกรรมการผูจ้ดัการเลี้ยงไม่อั้น 
2909 องัคาร           Tuesday 1104 67 

คนงานรวมตวัปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วนัองัคาร จนท าใหก้ารจราจรติดขดั 
2910 ผลดั       alternate 534 84 

เขาผลดัผา้ขาวมา้ท่ีริมฝ่ัง 
    

2911 ทีหลงั   i      later; afterward 797 76 

ทีหลงัคุณแม่จึงจะไดเ้ห็นว่าที่ลูกสะใภ ้    

2912 ส าเนียง   m  i    accent 503 85 

ตวัผมเองกมี็ส าเนียงการพูด และก าพืดท่ีแทจ้ริงเหมือนกบัพวกคุณ  

2913 ทวัร์   u   tour 1097 67 

สุเทพจดัทวัร์ไปเกาะพีพ ี     

2914 เตม็ตวั  em  u   fully; mature 472 86 

นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งรับผิดชอบเต็มตวัถึงผลลพัธ์ของระบบงาน  

2915 เคลื่อนยา้ย               
dislocate; displace; 
move 

1167 65 

อยา่เคลื่อนยา้ยส่ิงใดๆภายในหอ้งน้ีเดด็ขาด   

2916 สารพดั             carious; assorted 923 72 
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ปัจจุบนัเรามีการประยกุตเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้กบังานสารพดัชนิด 
2917 กุม kum hold; grasp 1052 68 

ขณะที่เขากรอกเหลา้เขา้ปากแกว้แลว้แกว้เล่า มืออีกขา้งของเขากเ็ลื่อนมากุมดา้มมีดที่พกอยูข่า้งเอว 

2918 น่าเสียดาย               
unfortunate; 
unlucky 

634 81 

การท่ีผมตอ้งเสียลูกไปเป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายท่ีสุดในชีวิตของผม  

2919 ดงัเช่น           such as; like 1294 61 

หากเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างรายงานของธนาคารโลกกบัรายงานของกรมประมงซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองกุง้ที่ปากมูลโดยตรง ก็
จะพบความไม่ชอบมาพากลในรายงานของธนาคาร ดงัเช่น รายไดจ้ากการจบักุง้ 
2920 ค ากล่าว    m       saying; hearsay 595 82 

ปัญหาของเดก็ในวยัรุ่นยงัพอมีทางปรับปรุงแกไ้ขไดเ้ขา้ท านองค ากล่าวที่ว่า ไมอ้่อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก น่ีเอง 
2921 ปุ่ ม   m button 583 82 

เคร่ืองโทรศพัทใ์นปัจจุบนัมีทั้งแบบท่ีเป็นแบบหมุนกบัแบบกดปุ่ม  

2922 รูปถ่าย            photo 822 75 

รูปถ่ายของขา้พเจา้ท่ีติดอยูข่า้งฝาหอ้งรับแขกนัน่เป็นของใหม่  

2923 ธุระ          
business; duty; 
affair 

1251 62 

อาทิตยไ์ปท าธุระที่ต่างประเทศนานประมาณ 3 เดือน   

2924 แต่งหนา้          
make up; use 
cosmetics 

720 78 

เธอไม่ไดแ้ต่งหนา้อยา่งทุกคราวที่มา ท าใหห้นา้จืดดูซีดคล ้า  

2925 สัญชาตญาณ                    instinct 561 83 

มนุษยจ์ะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุน้จากสัญชาตญาณบางอยา่งได ้ซ่ึงจะเป็นเหตุใหก้ระท าส่ิงท่ีตนตอ้งการกระท า 
2926 สมมติ   m m   assume; suppose 1562 53 

คอมพิวเตอร์ไม่ใชค้น เราจะสมมติว่ามนัรู้เท่าคนไม่ได้  

2927 แบบแผน b            custom; tradition 1417 57 

ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะทอ้นแบบแผนทางวฒันธรรมแลว้ ยงัสะทอ้นความเช่ือต่างๆ อีกดว้ย 
2928 ส่วนกลาง             central; middle 814 75 

ความถูกตอ้งของแผนที่ซ่ึงควรที่จะอยูท่ี่ส่วนกลาง   

2929 ทอดท้ิง             neglect; abandon 515 84 

แม่ใจร้ายทอดท้ิงลูกสาววยั 5 เดือน ใหอ้ยูก่บัพี่สาววยั 5 ขวบตามล าพงั 
2930 ผูฟั้ง          audience; listener 1650 50 

การปราศรัยที่สนามหลวงมีผูฟั้งมากมาย    

2931 แปรเปลี่ยน             
alter; change; 
transform 

580 82 

ท่ีทั้งคู่เลิกรากนัเพราะนิสัยของเธอแปรเปลี่ยนไป   

2932 ผิวหนงั          skin 2017 38 

หลงัจากออกจากพงหญา้ โกมนกรู้็สึกระคายเคืองที่ผิวหนงั  

2933 อ่อนโยน        o   gentle; tender; soft 1476 55 

น ้าเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา   

2934 ปริญญาตรี     i        i  bachelor's degree 836 74 

เขากลบัมาเป็นอาจารยส์อนที่มหาวิทยาลยัเดิมที่จบปริญญาตรี  
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2935 มงกุฎ mo      crown 658 80 

เธอไดรั้บมงกุฎเป็นนางสาวไทยคนปัจจุบนั   

2936 ท่อง        
recite; memorize; 
wander around 

792 76 

ไกรทองท่องไปกลางน ้าเพื่อไปฆ่าชาละวนั   

2937 เทอม     m term; semester 822 75 

หลงัจากท่ีท าการสอนวิขาน้ีไปได ้2 เทอม ผูเ้ขียนไดห้ยบิเอกสารนั้นมาอ่านอยา่งจริงจงัอีกคร้ังหน่ึง 
2938 โดดเด่ียว            solitary 537 83 

ถา้เราออกโรงคดัคา้นไปเสียทุกเร่ือง เรากโ็ดดเด่ียว มีศตัรูมากกว่ามิตร 
2939 แจ่มใส     m     cheerfully; happy 789 76 

เขากล่าวสรุปในตอนทา้ยว่าจีนในวนัขา้งหนา้มีหนทางแจ่มใสแทบทุกดา้น 
2940 แห่      flock; crowd 650 80 

ชาวบา้นในละแวกน้ีแห่กนัมาดูรถของเขาราวกบัวา่มนัเป็นยานอวกาศ 

2941 สถาปนิก                architect 495 85 

สถาปนิกเป็นผูก้  าหนดรูปบา้น อนัไดแ้ก่ ทรวดทรงของบา้นและการจดัหอ้งต่างๆ 
2942 สุทธิ          net 973 70 

ปีน้ีบริษทัมีก  าไรสุทธิรวม 700 ลา้นบาท    

2943 ด าเนินคดี   m           i  
sue; prosecute; 
charge  

1319 59 

เขาถูกเจา้หนา้ที่ต  ารวจด าเนินคดีขอ้หามียาเสพติดในครอบครอง  

2944 กง  o  wheel; rim; circle 824 75 

เขาตรึงยางนอกไวก้บักงลอ้อีกชั้นดว้ยลวดเพื่อจะไดไ้ม่ร่อนหลุดออกมา 
2945 ประกวด            contest; compete 1299 60 

เธอส่งเร่ืองสั้นเขา้
ประกวด     

2946 คาถา           spell; magic 469 85 

หมอผีจุดธูปก าโตบริกรรมคาถา 
   

2947 ช้ินส่วน             part; piece 718 78 

ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของประเทศ 
2948 ไขมนั      m   fat 1848 43 

ออกก าลงักายดว้ยการวิ่งจะช่วยท าใหไ้ขมนัท่ีตน้ขาลดลง  

2949 ดาบ      sword 1246 61 

อศัวินในสมยัก่อนนิยมประลองดาบกนับนหลงัมา้   

2950 อม  om 
suck; embezzle; 
hide 

875 73 

ทุกคนต่างคิดว่าเขาอมเงินหาเสียงดงักล่าวไวค้นเดียว   

2951 นิติบญัญติั         b       legislation 1523 53 

กฎหมายมีการก าหนดอ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
2952 เบียร์ bi   beer 768 76 

เบียร์น้ีจืดชืดเหลือเกิน     
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2953 มหาชน m         o  crowd; group 1351 58 

หนงัสือของท่านไดรั้บความนิยมชมชอบจากมหาชน   

2954 ชอบธรรม            m 
be righteous; be 
lawful 

1548 52 

ผูพ้ิพากษาทุกคนมีความชอบธรรมในการตดัสินคดี   

2955 เผย        reveal 1797 44 

เขาเผยแผนการทีจ่ะแกแ้คน้ใหฉ้ันฟังหมดแลว้   

2956 ขอ้จ ากดั          m     
limitation; 
restriction 

1168 64 

กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีขอ้จ ากดัมากมาย   

2957 ปริญญาโท     i        o  master's degree 609 81 

งานวิจยัส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดบัปริญญาโท 

2958 สมานฉันท ์    m             
reconciliation; 
harmony 

988 69 

พวกกุมภณัฑไ์ดป้ระชุมร่วมปรึกษากนัเป็นสมานฉันท์ แลว้พร้อมใจกนัสร้างเจดียใ์หสู้งข้ึนไปอีก 

2959 ศึกษาธิการ                    
Ministry of 
Education 

1502 53 

หนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัพิมพข้ึ์น  

2960 ใจดี       i  kind 1088 66 

เขาใจดีมากที่ยอมใหเ้ราเขา้ไปอาศยัอยูใ่นบา้นของเขา  

2961 เทียม   i  m yoke; harness 865 73 

การโปรยสารเคมีท าฝนเทียมท าใหอ้ากาศสกปรก   

2962 วาย      
be finished; come 
to an end 

950 70 

หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยงัคิดถึงไม่วาย  

2963 ทุจริต               
corrupt; cheat; 
betray 

1303 59 

ครูที่ทุจริตการสอบก าลงัถูกศึกษาธิการจงัหวดัสอบสวน  

2964 เจา้ตวั       u   
oneself; person 
concerned 

1195 63 

หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจา้ตวัยงัรู้สึกไม่สบายอยูเ่สมอ 
2965 ถัว่       bean; pea; nut 784 75 

รัชกาลที่ 6 ทรงหา้มเล่นถัว่เล่นโป    

2966 สักหน่อย           a little bit 1369 57 

อากาศเยน็ๆ แบบน้ีไดก้ินอาหารประเภทหมอ้ไฟร้อนๆ สักหน่อยจะช่วยใหท้ั้งอิ่มทั้งอุ่นข้ึนมาทนัที 
2967 เซน  e   zen 1027 68 

นิกายเซน มีแหล่งก  าเนิดในเอเชียใต ้    

2968 คติ         principle; way 1152 64 

ผูท้ี่มีโอกาสจะไดห้รือช่องทางที่จะไดม้กัจะถือคติ น ้าข้ึนใหรี้บตกั  

2969 ส่าย      swing; sway 1972 38 

ว่าวส่ายเพราะลมแรง 
    

2970 พิพิธภณัฑ์                    museum 1247 61 

ทรัพยส์มบติัมากมายที่น ามาจากหลุมฝังศพยงัคงเกบ็อยู่ที่พิพิธภณัฑใ์นกรุงไคโร 
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2971 ปลอด        
free from; solid (of 
color) 

865 73 

งานของผูว้่ากรุงเทพมหานครอยา่งหน่ึงคือ การปรับปรุงหน่วยงานเทศกิจใหป้ลอดจากการรีดไถเงินจากพ่อคา้แม่คา้ตามตลาดต่างๆ 

2972 จ าแนก    m       
distinguish; 
classify; segregate 

1446 55 

บรรณารักษจ์ าแนกหนงัสือท่ีซ้ือมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจดัเขา้ชั้น  

2973 ดอง      be allied to; soak in 639 80 

หลายโครงการตอ้งถูกดองแช่แข็งไปก่อน   

2974 ม่าน m    curtain 874 72 

การเปิดม่าน ปิดม่าน และเปลี่ยนฉากตามทอ้งเร่ือง เป็นลกัษณะการแสดงแบบละครตะวนัตก 
2975 ตัว๋      ticket 886 72 

พนกังานรับ-ส่งเอกสารไปรับตัว๋ท่ีการบินไทย   

2976 ติดใจ          
like; impress; 
doubt; suspect 

689 78 

เดก็ๆ ติดใจภาพที่สวยงามของการ์ตูนเร่ืองใหม่ ท่ีเพิ่งออกอากาศไปเม่ือวานน้ี 

2977 บริหารงาน b                  
administer; 
manage 

1158 63 

เขาบริหารงานบริษทัมาตั้งแต่เร่ิมตั้งบริษทั   

2978 ตน้ฉบบั          b   master copy 638 80 

นกัเขียนทุกคนตอ้งส่งตน้ฉบบัภายในวนัศุกร์น้ี   

2979 บุญคุณ bun   u  favour; kindness 539 83 

ท่านมีบุญคุณกบัผมมาก ชาติน้ีคงจะชดใชไ้ม่หมด   

2980 กระตือรือร้น                  enthusiastic 547 83 

คนที่กระตือรือร้นท างานยอ่มท าใหห้วัหนา้นิยมชมชอบ  

2981 พิธีกรรม        i    m rite; worship 1102 65 

ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอยา่ง 
2982 เหลี่ยม     m edge; side 489 85 

เดก็ใชไ้มบ้รรทดัวดัความยาวของส่ีเหลี่ยม   

2983 เสถียรภาพ                    
stability; firmness; 
security 

1084 66 

ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาชา้นาน  

2984 โคลน    o   mud; mire 672 79 

เทา้เจา้ตูบเป้ือนโคลนเตม็ไปหมด    

2985 เร้า      stimulate; arouse 845 73 

เกมเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียนได ้
2986 เอดส์      aids 739 77 

ในปัจจุบนัคนยอมรับเร่ืองเอดส์มากข้ึน เพราะสถานการณ์เอดส์เขา้ใกลต้วัแลว้ 

2987 นวนิยาย                novel; fiction 1175 63 

นอ้งหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเร่ืองท่ีทมยนัตีเป็นผูแ้ต่ง  

2988 ธรรมศาสตร์    m m       law; legal science 852 73 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดัการประชุมเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเมืองเป็นประจ า 
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3001 พลเมือง   o     m     
citizen; 
population 

999 68 

อินเดีย ประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอนัดบั 2 ของโลกก าลงัเขา้สู่เทศกาลเลือกตั้ง 
3002 ตวัแปร  u        variable 2074 34 

เวลาเป็นตวัแปรส าคญัที่จะก าหนดว่าคนเราท างานไดม้ากหรือนอ้ย  

3003 ปลด      release; remove 857 73 

นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากต าแหน่งแลว้  

3004 เป็ด     duck 858 72 

เทา้ของเป็ดมีพงัผืดส าหรับว่ายน ้า    

3005 ชาวต่างชาติ                    foreigner 633 80 

2989 ดวงอาทิตย ์  u             sun 1528 51 

โลกเราหมุนรอบตวัเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์   

2990 สรรเสริญ           praise; admire 600 81 

ประชาชนต่างพากนัสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาท าใหก้บัสังคม  

2991 กลมกลืน   om       harmonious 859 73 

ท่วงท านองของเพลงกลมกลืนกบัเน้ือร้อง   

2992 ทศันคติ                    viewpoint; attitude 1585 49 

ท่าทีและทศันคติของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อเดก็มาก   

2993 ชั้นน า         m first class; top flight 984 69 

เพราะเขาไดดี้กรีจากมหาวิทยาลยัชั้นน าเป็นใบเบิกทาง โอกาสจะไดง้านและเงินดีจึงมีมาก 

2994 ผูโ้ดยสาร       o        passenger 1131 64 

เจา้หนา้ที่กรมศุลกากรไดต้รวจพบเฮโรอีนในกระเป๋าเดินทางของผูโ้ดยสารคนหน่ึง 

2995 

พนกังาน
เจา้หนา้ที ่

                           competent official 1687 46 

ในบางกรณีเจา้ของไม่ตอ้งขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ก่อนการเปิดโรงงาน 

2996 ขอ้ดี        i  
advantage; merit; 
good point 

734 77 

มนุษยเ์รามีขอ้ดีขอ้ดว้ยแตกต่างกนัไป    

2997 ที่นอน           bed; mattress 1117 64 

แม่ไปหาที่นอนใตร่้มไมเ้พราะลมพดัเยน็    

2998 ยดึถือ            hold; cling to; seize 966 69 

เม่ือเราเลือกท าอะไร จะตอ้งอาศยัคุณค่าท่ีตนยดึถือเป็นเคร่ืองก าหนดทั้งส้ิน 
2999 มณฑล mo    o  county; circle 997 68 

ชาวฮัน่อพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานท า  

3000 รากฐาน            
foundation; 
groundwork 

1058 66 

ความพยายามเป็นรากฐานของความส าเร็จ 
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รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหช้าวต่างชาติเขา้มาท าการลงทุนในประเทศ 
3006 มัง่ m   some 1117 64 

เธอตอ้งอ่านหนงัสือล่วงหนา้ไวม้ัง่    

3007 กฎหมายแพ่ง     m           civil law 2033 35 

สัมปทานมีลกัษณะเป็นสัญญาที่มีเง่ือนไข ขอ้ตกลงมากมายทั้งในแง่กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง และแนวทางปฎิบติัในวงการธุรกิจ 
3008 ภาพรวม        u  m 

perspective; 
overall image 

951 69 

ภาพรวมของผูห้ญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผูห้ญิงท างาน 
3009 เต่า     turtle 935 70 

ท าไมลูกท าอะไรเต่าอยา่งน้ี รีบๆ หน่อยไดไ้หม   

3010 เบื่อหน่าย b          monotonously 551 82 

นางไดแ้ต่มองการกระท าของลูกชายอยา่งเบื่อหน่าย   

3011 เลือน       
fade; become 
dim 

701 77 

พวกเขาห่างกนัไปหลายปีความจ าของทั้งสองฝ่ายจึงเลือนไป  

3012 พาน       encounter; meet 539 83 

ผูท้ี่ตอ้งการจะบวชจะตอ้งน าดอกไม ้ธูปเทียนแพ ใส่พานไปลาญาติมิตร 

3013 ผลส าเร็จ        m     
success; 
accomplishment 

681 78 

เธอสามารถควา้รางวลัดาราน าฝ่ายหญิงมาครองไดเ้ป็นผลส าเร็จ  

3014 เพาะปลูก             cultivate; plant 862 72 

น ้าท่วมคราวน้ีท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได ้  

3015 เกรงใจ   e        
have 
consideration for 

1006 67 

เขายงัย  ้าเกี่ยวกบัเร่ืองการเป็นพรรคทหารอยา่งไม่เกรงใจอีกว่าทหารมกัจะท าอะไรโดยไม่จ าเป็นตอ้งอธิบายเหตุผล 
3016 เปียก       wet; soaked 949 69 

บุรุษพยาบาลช่วยกนัหามร่างอนัอ่อนเปียกของคนเจ็บข้ึนหอ้งผ่าตดัโดยด่วน 

3017 ปัด     
push away; 
sweep off 

914 70 

เม่ือสัตวเ์ลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญา้หางและขาของมนักจ็ะปัดแมลงต่างๆ 
3018 คุณครู   u     u  teacher 988 68 

ขา้พเจา้ขอขอบคุณคุณครูใหญ่ท่ีใหเ้กียรติมาเป็นประธานในงานวนัน้ี  

3019 ชีวภาพ    i           biological 618 80 

การสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้กั้นแม่น ้ายมตอนบนจะมีผลกระทบมากต่อทรัพยากรชีวภาพ 

3020 ขั้นพื้นฐาน                   foundation; basis 993 68 

การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได ้

3021 ธนู      u  

bow and arrow; 
zodiac sign 
(arrow) 

611 80 

นกักีฬายงิธนูมีความแม่นย  าในการยงิเป้าเคลื่อนไหว   

3022 ร้าง      abondoned 530 83 

ศาลเจา้ตน้กร่าง ปัจจุบนัน้ีร้างไปแลว้    
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3023 ลอบ       stealthily 918 70 

หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีท่ีตั้งทหารองักฤษ   

3024 ว่างเปล่า            empty 798 74 

มนุษยส์ามารถท าตวัเองใหอ้ยูเ่หนือค าจ ากดัความต่างๆ เกี่ยวกบัตวัเองได ้เพราะมนุษยเ์กิดมาจากความว่างเปล่า 
3025 ชะลอ           

slow down; 
postpone 

1045 66 

ในขณะท่ีการลงทุนลดลงเพราะอตัราดอกเบ้ียสูง ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัลงอยา่งรวดเร็ว 
3026 นายทุน        u  capitalist 1236 60 

บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่าน้ีลว้นเป็นนายทุนสนบัสนุนนกัการเมืองในยามเลือกตั้ง 
3027 ปีน  i   climb 809 74 

ผมเคยปีนข้ึนไปดูบนยอดปรางคพ์บร่องรอยของการทาสีเช่นกนั  

3028 ชดเชย              compensate 838 72 

อาจารยจ์ะชดเชยชัว่โมงสอนใหน้กัเรียนในตอนเยน็ของวนัศุกร์  

3029 แทก็ซ่ี           taxi 884 71 

คนที่มาท างานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มต า คนขบัแทก็ซ่ี ลว้นมีบา้นเดิมอยูต่่างจงัหวดั 

3030 ปลดปล่อย             
free; release; 
liberate 

545 82 

ชนกลุ่มนอ้ยยงัคงด าเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลงัจากที่ไดต่้อสู้ขบัเคี่ยวกบัรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแลว้ 
3031 ส่งเสียง           cry out; roar 1155 62 

เดก็ๆ ส่งเสียงไล่ตามหลงัอยา่งสนุกพร้อมกบัผลดัเปลี่ยนกนัถือเชือก 

3032 เสร็จส้ิน         
finish; end; come 
to an end 

758 75 

พนกังานสอบสวนจะพยายามสรุปส านวนคดีใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนน้ี 
3033 ไดเ้สีย          gain and loss 1033 66 

นกัพนนัมกัทุ่มเงินโดยไม่สนว่าไดเ้สียเท่าไหร่   

3034 กบ     frog 811 73 

ชาวบา้นนิยมออกไปตีกบตอนกลางคืน    

3035 หล่น     drop; fall 887 71 

กระถางตน้ไมห้ล่นลงมาถูกรถยนตท์ี่จอดอยูข่า้งล่างเสียหาย  

3036 อนุกรรมการ             m       subcommittee 1908 37 

ปัญหาน้ีจะตอ้งตั้งอนุกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาอยา่งรอบคอบอีกคร้ังหน่ึง 
3037 ปลูกฝัง           

foster; educate; 
marry off 

708 77 

พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างกป็ลูกฝังใหท้ั้งสองคนแต่งงานกนั  

3038 พี่เลี้ยง            
nanny; 
babysitter 

655 78 

แม่ตอ้งจา้งพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลบับา้นไปท านาที่บา้นเกิดแลว้ 
3039 ซ่ือ      faithfully; honest 881 71 

ท่าทางสุขมุและยิม้ซ่ือของเขา ท าใหเ้รารู้สึกวา่เขาคือพี่ทองพูน  

3040 เท่าน้ี          
just this; as much 
as this 

714 76 

พอขา้พเจา้เอ่ยถึงเร่ืองน้ี ท่านกหู็ผึ่งว่าเดก็ตวัเท่าน้ีอ่านหนงัสือขั้นนั้นเชียวหรือ 
3041 ขอ้สรุป              conclusion 1281 58 
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ขอ้สรุปท่ีไดจ้าการประชุมคร้ังน้ี มีประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไปมาก 

3042 ธรรมะ    m m   
Dharma; code of 
morals 

1055 65 

พระสงฆเ์ป็นผูมี้ธรรมะในใจ 
   

3043 แผง        stall 767 75 

แถวน้ีไม่ว่าตรอกซอกซอยใดจะตอ้งเห็นแผงพระเคร่ืองตั้งเรียงรายไปทัว่ 
3044 รม rom smoke 495 84 

ก่อนน าวตัถุดิบมารมดว้ยควนั ควรแช่วตัถุดิบในน ้าเกลือแลว้จึงน าไปผึ่งแดดใหผ้ิวแหง้หมาดเสียก่อน 

3045 คลี่คลาย              
improve; solve (a 
case) 

581 81 

สถานการณ์ตึงเครียดของบา้นเมืองจะคลี่คลายลงดว้ยดี  

3046 

ความ
ยติุธรรม 

     m            m m  justice 1038 66 

สัจจะและความยติุธรรมเป็นส่ิงมีค่าสูงสุดท่ีชาวอเมริกนัทุกคนแสวงหา 
3047 ซ้อม     m rehearse; train 1137 62 

นกัเรียนซ้อมเตน้ร าทุกวนั เน่ืองจากตอ้งไปแสดงในงานของโรงเรียน 
3048 ต่างดา้ว           alien; foreign 1540 49 

ปีน้ีมีต่างดา้วลกัลอบเขา้เมืองกว่าหม่ืนคน   

3049 ดวงดาว  u         stars 717 76 

ดวงดาวมากมายทอประกายวิบวบั-วบัวาวสวยกวา่คืนไหนๆ  

3050 ปีใหม่  i  m   new year 1063 65 

คนจีนท าความสะอาดบา้นเพื่อตอ้นรับเทศกาลปีใหม่   

3051 ชิม    im to taste 992 67 

แม่ครัวมกัชิมอาหารทุกคร้ัง เพื่อใหไ้ดร้สชาติที่อร่อยถูกปาก  

3052 อา้ย      
eldest brother; 
first 

1282 57 

เดือนอา้ยเป็นเดือนแรกตามปฏิทินจนัทรคติ   

3053 อยัการ             prosecutor 963 68 

ทนายจ าเลยคา้นค าถามของอยัการในการพิจารณคดีที่ศาล  

3054 หว้ย      creek; stream 607 80 

วนัน้ีหล่อนจะไปเกบ็ผกักูดตามริมหว้ยมาไวท้  ากบัขา้วม้ือเยน็  

3055 ค าปรึกษา    m           suggestion; mark 1082 64 

ทุกคนควรถนอมสายตาดว้ยตนเองเพราะแพทยเ์ป็นแต่เพียงผูใ้หค้  าปรึกษาแนะน าเท่านั้น 
3056 ตะวนั         sun 1065 64 

เขานัง่คุยกนัจนตะวนัของวนัใหม่ส่องแสงถึงไดรู้้ว่าเชา้แลว้  

3057 หัน่     cut; slice 928 69 

ในการกินผลไมบ้างอยา่ง เราจ าเป็นตอ้งปอกเปลือก แลว้หัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ก่อนรับประทาน 
3058 คุน้      familiar; intimate 1019 66 

ผมคุน้กบัผูจ้ดัการธนาคารแห่งน้ีดี 
   

3059 รุม rum 
crowd around; 
encircle 

759 75 
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ยา่สั่งใหแ้ม่บา้นเค่ียวน ้าตาลโดยใชไ้ฟรุมๆ   

3060 คมัภีร์    m   i  holy book 865 71 

คนไทยโบราณมกัเป็นผูท่ี้เจนจบในคมัภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นตน้ 
3061 รก     messy; cluttered 836 72 

ทางไปนครปฐมในสมยัก่อนเต็มไปดว้ยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนา และป่ารก 
3062 มะเร็ง m    e  cancer 1636 45 

อดีตนายกรัฐมนตรีบินด่วนไปผ่าตดัมะเร็งในตบัท่ีประเทศองักฤษ  

3063 บรรณาธิการ b                 editor 581 81 

ขอ้แกไ้ขของบรรณาธิการท าใหเ้ร่ืองเสียความไป   

3064 หยด     drop 892 70 

น ้าจากเน้ือปลาบนตะแกรงหยดใส่ถ่านกลิ่นหอมฉุย   

3065 ของเล่น            toy 669 78 

เดก็ๆ วิ่งกรูเขา้ไปหาและร้องดว้ยความต่ืนเตน้ดีใจท่ีเห็นแม่ซ้ือของเล่นชนิดใหม่มาฝาก 
3066 เทศกาล               festival; feast 1092 63 

ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บา้น ผูห้ญิงมกัเป็นกลุ่มผูน้  าในการเลน่ 

3067 เปรียบเสมือน           m      
liken; be 
compared as 

600 80 

ความบริสุทธ์ิสดใสของเดก็เปรียบเสมือนผา้ขาวไร้มลทิน  

3068 เชด็       wipe; rub 907 69 

เขายกแขนเชด็เหง่ือบนหนา้ผาก    

3069 หลาก      flood 656 78 

บริเวณบา้นเป็นที่ลุ่ม พอถึงหนา้ฝนน ้าจะหลากท่วมทุ่งไร่ ทุ่งนา จนหมดส้ิน 
3070 ศุกร์     friday 813 73 

ผูท้ี่เกิดวนัศุกร์จะมีนิสัยประจ าตวัคือเป็นคนเจา้อารมณ์   

3071 ขา้งหลงั           behind; back 1038 65 

รถเขาสามารถบรรจุของไดจ้  านวนมากเพราะขา้งหลงัมีเน้ือท่ีกวา้งมาก 
3072 ลงนาม  o     m sign; autograph 968 67 

ประธานาธิบดีลงนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  

3073 แอร์     air conditioner 1073 64 

หอ้งน้ีแอร์มนัเยน็จนผมรู้สึกหนาว    

3074 วิถีทาง                
way; means; 
method 

587 80 

ตอนน้ีเราตอ้งท าทุกวิถีทางท่ีจะประคองธุรกิจใหอ้ยูร่อด  

3075 เหมน็ m   smell; stink 858 71 

ข่าวยาเสพยติ์ดมีช่ือนกัการเมืองเขา้ไปพวัพนัจนท าใหช่ื้อเสียงของนกัการเมืองเหมน็เน่าไปตามๆ กนั 
3076 สุพรรณ          gold 779 74 

เขามีรูปเป็นสุพรรณอยูข่า้งใน    

3077 

คณะกรรมาธิ
การ 

? commission 1616 45 
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ประชาชนมองว่า คณะกรรมาธิการชุดน้ีไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาตดัสินเร่ืองน้ี 
3078 ฝ่ายคา้น            opposition 1179 60 

พรรคฝ่ายคา้นหารือกนัเร่ืองการตั้งกระทูถ้ามรัฐบาล   

3079 ฟอร์ม    m form 752 74 

เขาไปศึกษาถึงเมืองนอกเพื่อท่ีจะกลบัไปฟอร์มทีมในการแข่งขนัคร้ังส าคญั 
3080 ว่าย      swim 890 70 

พอฉันว่ายไปถึงฝ่ังฉันกห็มดแรงเลย แทบจะไม่มีแรงกา้วข้ึนฝ่ัง  

3081 มาลยั m       garland 893 70 

จานผลไมก้ถ็ูกตกแต่งดว้ยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลยัดอกไมส้ดแนบมาอยา่งสวยงาม 
3082 ดึก      late 1105 62 

เขานัง่ท  างานจนดึก 
    

3083 รหสั        code 996 66 

เราอาจใชง้านโปรแกรมไดด้ว้ยการน ารหสัของเจา้ของแฟ้มมาไข เปิดตวัยนืยนัลกัษณะแทจ้ริง 
3084 ลื่น       slip; slide 496 83 

คนไขล้ื่นในหอ้งน ้าตอนประมาณตี 2    

3085 ส้ินเชิง            
completely; 
thoroughly 

586 80 

เวลาน้ี ความสัมพนัธ์ที่เคยดีต่อกนัระหว่างผมกบัเธอ ถึงคราวจะตอ้งขาดสะบั้นลงอยา่งส้ินเชิงแลว้ 
3086 ตีน  i   foot 745 75 

คนแปลกหนา้ด่าไล่ไม่ใหเ้ขา้ไปวิ่งเล่นบริเวณตีนดอย   

3087 สารคดี             i  documentary 531 82 

ก าแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเร่ืองสั้นอีกเล่มหน่ึงท่ีท าใหค้นอ่านหลายคนช่ืนชอบ 
3088 เอ่อ      well up; rise up 1660 43 

ทนัทีท่ีเขาสวมแหวนใหเ้ธอ น ้าตาเธอกเ็อ่อข้ึนเตม็ตา  

3089 

ทรัพยากรธร
รมชาติ 

                    m m         
natural 
resources 

1180 60 

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกมัพูชา ยงัเกินดุลของการท าลาย  

3090 พรม    om sprinkle; spray 780 73 

เจา้อาวาสก าลงัประพรมน ้ามนตร์ใหก้บัผูท่ี้มาท าบุญ   

3091 เรือง       shining; glowing 607 79 

ท่านเป็นปรมาจารยผ์ูเ้รืองเวทวิทยาคมมากในสมยันั้น   

3092 คลา้ยคลึง              
resemble; alike; 
look alike 

1154 61 

รูปภาพสองรูปน้ีคลา้ยคลึงกนัมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม 
3093 หมั้น m   engaged 1457 50 

ในปัจจุบนัฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงดว้ยแหวนเพชรมากกว่าทองค า 
3094 หลีก      

make way for; 
make room for 

465 84 

คุณจะหลีกใหจ้อดรถอีกสักคนัไดไ้หม    

3095 พลเรือน   o           civilian 1154 61 



171 
 

RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  

นายกสัญญาว่าจะปรับเงินใหก้บัขา้ราชการ พลเรือน ทุกต าแหน่ง  

3096 หนาแน่น           dense; crowded 813 72 

ในคืนน้ีผูค้นหนาแน่นคึกมากเป็นพิเศษ    

3097 อา้งอิง       i  refer; cite; quote 1218 58 

ขอ้มูลทั้งหมดถูกเกบ็ไวใ้นรูปตารางอา้งอิง   

3098 โจทย ์       
problem; 
question (math) 

571 80 

ผมตอ้งเสียเวลาท าโจทยข์อ้น้ีอยูห่ลายวนั   

3099 ยกมือ     m   
agree; accept; 
raise hand 

1548 47 

ผูอ้ภิปรายขอใหผู้ส้นบัสนุนยกมือข้ึนกบัความคิดเห็นของเขา  

3100 ล่อ      
mule; deceive; 
smash 

764 74 

เร่ืองแนนซ่ีน้ีเป็นแผนล่อเสือออกจากถ ้า    

3101 เป็นตน้ไป  e          
onwards; from 
now on 

1211 58 

การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเร่ิมด าเนินการหาเสียงไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
3102 หน้ีสิน         debt 868 70 

การจดัตั้งธนาคารขา้วสามารถช่วยใหช้าวบา้นปลดเปลื้องหน้ีสินไดเ้ป็นจ านวนมาก 
3103 เหง่ือ       sweat 1018 65 

ผมชอบเล่นกีฬาที่ไดเ้หง่ือมากๆ 
   

3104 จุดประสงค ์               aim; purpose 818 72 

กวีนั้นตอ้งเป็นผูรู้้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใชภ้าษาเพื่อจุดประสงคต่์างๆ ไดห้ลากหลาย 
3105 คร่าว        roughly 487 83 

คุณพูดคร่าวๆ กพ็อไม่ตอ้งบรรยายยดืยาว   

3106 ความพร้อม      m       m 
preparedness; 
readiness 

1047 64 

การมองสู่อนาคตจะท าใหเ้รามีความพร้อมต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3107 แปรรูป           
transform; 
process 

726 75 

เม่ือเสร็จพิธีเผาศพแลว้ วนัรุ่งข้ึนเจา้หนา้ท่ีกจ็ะน าเถา้และกระดูกท่ีเหลือมาแปรรูป 
3108 เดือด        boil; foam 704 76 

คุณนายก าลงัเดือดสาวใชค้นใหม่    

3109 แวว      
sing; indication; 
glittering; bright 

1770 39 

ว่างเวน้จากงานในสภาเม่ือไรกต็อ้งเห็นนกัการเมืองผูมี้แววว่าจะดงัคนน้ีเยอืนบา้นเกิดทุกคร้ัง 
3110 หนัหนา้         turn to face 944 67 

หล่อนหนัหนา้มาสบสายตากบัผม เพื่อขอความเห็นใจ  

3111 ยาน      vehicle; sag 1231 57 

เช้ือเพลิงใหม่ถูกน ามาใชก้บัยานล าแรกท่ีจะไปเหยยีบดาวองัคาร  

3112 แบบอยา่ง b          model; pattern 604 79 

ส านกันายกฯ ไดจ้ดัรางวลัพิเศษเพื่อสนบัสนุนนกัแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีของเยาวชน 
3113 สารภาพ              confess 786 73 

ผูต้อ้งหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยงัซัดทอดถึงตวัผูบ้งการท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคดีน้ี 
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3114 หลอกลวง        u    
deceive; trick; 
fool 

712 75 

เศรษฐีจอมปลอมถูกต ารวจจบัไดใ้นขอ้หาหลอกลวงประชาชน  

3115 เทจ็      false 566 80 

พยานใหก้ารเทจ็ต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก ์   

3116 ศาลฎีกา        i      Supreme Court 1696 41 

เจา้ของรถคนันั้นประกาศวา่จะสู้ใหถ้ึงศาลฎีกา   

3117 ผ่านพน้            pass by; og over 491 83 

ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศกผ็า่นพน้วิกฤตไปไดด้ว้ยดี 
3118 โค่น       

be overthrown; 
fall 

504 82 

เขาไม่ใชค้นที่ใครๆ จะมาโค่นง่ายๆ หรอกนะ   

3119 โซ่     chain 534 81 

สุนขัถูกล่ามดว้ยโซ่ 
    

3120 ควง   u    
date; swing; 
sway 

647 77 

มือกลองควงไมตี้กลองอยา่งช านาญ 
   

3121 ขอ้มือ       m   wrist 1042 64 

ระหว่างการท างานท่ียาวนานควรบิดขอ้มือและน้ิวเพื่อคลายกลา้มเน้ือ 
3122 ครู่       moment 1628 43 

กรุณาคอยดิฉันเพียงครู่เดียวไดไ้หม    

3123 วิจิตร          fine; exquisite 901 68 

ลวดลายอนัวิจิตรพิสดารเหลา่น้ีตอ้งเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน  

3124 เร่ืองสั้น            short story 798 72 

นอกจากการท ากิจการของบา้นเมืองแลว้ ท่านยงัเอาใจใส่ในงานขีดเขียนอีกดว้ย เช่น ท าหนงัสือพิมพ ์เขียนเร่ืองสั้น 
3125 ตน้เหตุ          cause; origin 619 78 

การทะเลาะกนัเป็นตน้เหตุแห่งความแตกแยก   

3126 โสด      
single; 
unmarried 

585 80 

คนบางคนชอบอยูเ่ป็นโสด เพราะรู้สึกมีอิสระเสรีภาพ ไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไร 

3127 อาสาสมคัร            m   volunteer 816 71 

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมีอาสาสมคัรเป็นจ านวนมากผลดักนัมาช่วยท างาน  

3128 ประกนัภยั               insurance 1300 54 

คุณจะไดสิ้นไหมทดแทนเม่ือเกิดวินาศภยัหากคุณท าประกนัภยัไว ้  

3129 ฟังดู      u  
seems like; 
appear 

833 71 

โนต้ดนตรีของเพลงไทยเพลงน้ีฟังดูคลา้ยเพลงสากล   

3130 คู่กรณี             i  

litigant; 
disputant; 
contenstant 

1700 40 

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกนัไดแ้ลว้    

3131 พนัธมิตร          m   alliance; ally 875 69 

แบงกข์นาดกลางและเลก็โดนกดดนัให้ด้ินรนแสวงหาพนัธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน 
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3132 เคร่ืองจกัร               engine; machine 1075 62 

เราลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรมาเพื่อท าการผลิตใหร้วดเร็วและทนัสมยัมากข้ึน 
3133 ตรึง      fix; bind 542 81 

เสียงร้องอนัไพเราะของเธอตรึงผูฟั้งใหเ้งียบสนิท   

3134 ทีมงาน   i m      team 955 66 

ความส าเร็จของงานตอ้งยกใหที้มงานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของงาน  

3135 ค่อน        
complain; 
incline; tend 

589 79 

พอเขาสามารถหาข้ียางไดค้ร่ึงค่อนตะกร้า เขากห็ยดุพกัเหน่ือย  

3136 นิดเดียว      i    a little 947 67 

ผมของเขานิดเดียวเอง เกลา้ผมกค็งไม่สวย   

3137 ล่อง       
float; wander; 
drift 

942 67 

ขบวนรถไฟขาล่องชา้ไปสองชัว่โมง    

3138 พาย ุ          storm 858 70 

เม่ือเกิดอากาศร้อนจดั ในบางพื้นท่ีอาจจะเกิดพายฤุดูร้อนได ้  

3139 ตุ     stinky 657 77 

ปลาตวัน้ีมีกลิ่นตุ     

3140 งอ     bend 631 78 

พูดแค่น้ี ท าไมตอ้งท าหนา้งอดว้ยล่ะ 
   

3141 เคาะ       rap; knock 1156 59 

แม่เคาะตาตุ่มนอ้งเพราะนอ้งเดินเสียงดงั    

3142 มหาราช m           the Great 898 68 

ปวงชนถวายค าต่อทา้ยมหาราชแด่พระเจา้แผ่นดินกนัภายหลงัเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

3143 ริเร่ิม         m 
initiate; start; 
launch 

659 77 

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงริเร่ิมกิจการออมสินข้ึนในปีพ.ศ. 2450 
3144 แต่เดิม         m at first; formerly 1049 63 

แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพคา้ขาย    

3145 กริยา            verb 1880 34 

เอกตัถประโยคคือประโยคความเดียวซ่ึงจะประกอบดว้ยกริยา 1 ตวั  

3146 เวบ็     web 1392 51 

ปัจจุบนัไดมี้การสร้างเวบ็ข้ึนเพื่อเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกบั พระเคร่ือง พระบูชา และสมบติัอื่นๆ ของหลวงพ่อฤาษีลิงด า 
3147 กูย้มื        m borrow 1143 59 

รัฐบาลจดัใหมี้เงินทุนประกอบอาชีพเพื่อใหค้นว่างงานสามารถกูย้มื น าไปประกอบอาชีพได ้

3148 ศุลกากร                 Customs 1834 35 

สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการใหสิ้ทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ 4 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย 
3149 นุ่ง     wear 797 72 

ชายชราหากางเกงขาสั้นหลวมๆ มานุ่งเส้ือกลา้มมาใส่แลว้หาผา้ขาวมา้มาคาดท่ีเอว 
3150 ดอย      mountain 655 77 
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เขาไปสอนหนงัสือชาวเขาอยูบ่นดอย 
   

3151 ดาวเทียม        i  m satellite 981 65 

มีอยูเ่พียงไม่กี่ชาติที่สามารถผลิตจรวดที่น าดาวเทียมออกไปยงัอวกาศ 
3152 หุง     cook; prepare 607 78 

ส่ิงท่ีท่านพึงกระท าเวลาหุงขา้วคือ อยา่ซาวขา้วหลายคร้ัง และจงหุงโดยวิธีไม่เชด็น ้า หรือเชด็น ้ากเ็อาไวบ้ริโภค 
3153 เขา้ขา้ง            take side with 606 78 

กรรมการตอ้งเขา้ขา้งพวกชาติเดียวกนัอยูแ่ลว้   

3154 เช้ือชาติ                race 778 72 

สังคมอเมริกนันั้นเป็นสังคมของคนหลายเช้ือชาติมาร่วมกนั  

3155 ริมฝีปาก  im          lip 1586 43 

ทนัใดนั้น ริมฝีปากท่ีเจือรอยยิม้ ใบหนา้ร่ืนรมยน์ั้น กข็รึมลงโดยพลนั 

3156 ค าขอ    m       
request; appeal; 
demand 

1793 36 

การขอลิขสิทธ์ิของพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยืน่ค  าขอไดท้ี่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

3157 พระพุทธรูป                          buddha statue 600 79 

เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดร้ะลึกถึงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลกัษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวติั 
3158 โคน   o   base 624 78 

เวลาเล่นงานผมไม่จบัแต่เบ้ียนะครับ แต่จะเล่นงานขนุมา้โคนทั้งหลาย 
3159 ร่อง       corner; niche 481 83 

เขาลอกทอ้งร่อง เพื่อใชเ้ลนเป็นปุ๋ ย 
   

3160 ปกคลุม        um 
cover; spread 
over 

495 82 

ความมืดปกคลุมไปทัว่ทั้งบริเวณสวน 
   

3161 ป้ิง     toast; bake 817 71 

เน้ือจ้ิงกุ่งจะอร่อยมาก เม่ือน ามายา่งหรือป้ิงหรือทอด   

3162 เลบ็     nail 808 71 

เด๋ียวน้ีโรงเรียนเสริมความงามมีการสอนวาดลวดลายลงบนเลบ็ใหก้บันกัเรียนดว้ย 
3163 ครอบง า           m 

dominate; 
overpower 

1076 61 

ความชัว่ร้ายเขา้ครอบง าผูท่ี้อ่อนแอไดส้ าเร็จเสมอ   

3164 บ าเพญ็ b m   e  practice; behave 570 80 

ท่านไดบ้  าเพญ็บุญญาบารมีไวม้าก จนนกัการเมืองจ านวนหน่ึงตอ้งสยบแก่ท่าน 
3165 ถ่ายภาพ             take photograph 728 74 

ช่างภาพถ่ายภาพนางแบบเพื่อน าไปข้ึนปกนิตยสาร   

3166 ช่ืนชอบ                 like; admire 733 74 

ผูช้มช่ืนชอบการแสดงโขนมากเพราะนกัแสดงแสดงไดเ้ก่งมาก  

3167 ไดเ้ปรียบ            
have an 
advantage 

763 73 

นกัวิ่งหมายเลขหน่ึงไดเ้ปรียบคู่แข่งคนอื่นเพราะช่วงขาท่ียาวกว่า  

3168 อารยธรรม              m civilization 937 66 
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รัชกาลที่ 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวนัตกเขา้มาเพื่อปรับประเทศใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศ 
3169 แสงแดด             sunlight 898 68 

แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญา้ทอประกายวิบวบั  

3170 กระสุน          bullet 668 76 

เสียงปืนดงัรัวข้ึนเขาถูกกระสุนเขา้ท่ีหลงัและคอ   

3171 อากร          
revenue; rate; 
tax 

1719 38 

วสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ และเสียอากรในอตัราสูง 
3172 โคม   o m light; lamp 542 80 

ชาวบา้นแขวนโคมไวห้นา้บา้นในคืนวนัลอยกระทง   

3173 

ทอดพระเนต
ร 

                  to look (royal) 487 82 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ทอดพระเนตรวิว บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
3174 แตง      melon 591 79 

ก่อนจะออกจากตวัเมือง ผ่านกองแตงท่ีวางขายอยูข่า้งถนนเรากแ็วะซ้ือติดมือข้ึนรถมากนัหลายลูก 
3175 ชะตา           destiny; fortune 648 77 

ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกนัไปตามวนัเวลาที่ตกฟาก  

3176 แบ่งแยก b          
be divided; split; 
seperate 

1035 63 

ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน   

3177 หวง       jealous of 781 72 

หล่อนหวงลูกยงักบังูจงอางห่วงไข่    

3178 งด     stop; halt 866 69 

สถานีรถไฟงดจ่ายบตัรเน่ืองจากท่ีนัง่ผูโ้ดยสารเตม็แลว้  

3179 หนกัหนา         grave; be critical 577 79 

การเจ็บป่วยของคุณตาคร้ังน้ีหนกัหนากว่าคร้ังก่อนๆ   

3180 เปร้ียว        sour; sexy 724 74 

ผูห้ญิงคนน้ีเปร้ียวจริงๆ สงสัยจะมาจากต่างประเทศ   

3181 เฉลิม          m eulogize; glorify 1293 53 

รัฐบาลตั้งใจท่ีจะพยายามด าเนินการจดัสร้างพระต าหนกัใหเ้สร็จภายในปีน้ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีทรงมี
พระชนมายคุรบ 6 รอบ 

3182 สังคมนิยม       om      om socialism 1228 55 

รัสเซียพยายามอยา่งเตม็ที่ในการใชร้ะบบเศรษฐกิจตลาดผสมผสานกบัสังคมนิยม 
3183 นกักีฬา      i      athlete 1191 57 

ที่สนามแข่งจะมีหอ้งส าหรับนกักีฬาเตรียมไวห้ลายหอ้ง  

3184 เซนติเมตร  e       m    cm 863 69 

เมาส์มีขนาดหกคูณสิบเซนติเมตร ซ่ึงพอเหมาะกบัมือของผูใ้ช ้  

3185 ก่อการ           start; launch 877 68 

ผูร้้ายวางแผนการท่ีจะก่อการคืนน้ี    
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3186 บา้นพกั b         residence 908 67 

หวัหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าถูกยงิเสียชีวิตที่บา้นพกัในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 

3187 วิตกกงัวล              o  worry; anxious 811 70 

คนไขว้ิตกกงัวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแมแ้ต่หมอกย็งัหาอาการไม่พบ 
3188 อิฐ     brick 558 80 

ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อดว้ยอิฐ หรือศิลาแลง ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน 
3189 มด m   ant 621 77 

ทารกร้องไหก้ร๊ีดเพราะถูกมดกดั 
   

3190 ตุง  u  swell 525 81 

เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแลว้  

3191 สลดั        shake off; pirate 673 75 

ย  าเทียบไดก้บัสลดัซ่ึงเป็นอาหารฝร่ัง 
   

3192 คู่สมรส        m     

husband and 
wife; bride and 
groom 

1423 48 

ผมขออวยพรใหคู้่สมรสอยูด่ว้ยกนัจนถือไมเ้ทา้ยอดทองกระบองยอดเพชร 

3193 หอบ       
carry in arms; 
gasp 

1068 61 

เดก็ๆ เล่นวิ่งไล่จบัเสียจนหอบไปตามๆ กนั   

3194 ชมรม    om  om club; association 1039 62 

ชมรมอาสาพฒันาทอ้งถิ่นจดักิจกรรมฤดูร้อน โดยการออกค่ายพฒันาเพื่อช่วยสร้างโรงเรียนในถิ่นกนัดาร 
3195 แวดลอ้ม           m 

surround; 
enclose 

753 72 

วิวตรงน้ีสามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีถูกแวดลอ้มไปดว้ยภูเขาและแม่น ้าไดอ้ยา่งชดัเจน 
3196 ของดี         i  charm; amulet 541 80 

ไฟไหมไ้ม่ลามมาถึงบา้นเรากเ็พราะเรามีของดีอยูใ่นบา้น  

3197 พลเอก   o       General 704 74 

พลเอกอาทิตย ์ก าลงัเอกเป็น ส.ส.จงัหวดัเลย   

3198 แง่มุม      mum 
part; aspect; 
angle 

816 70 

ผูร่้วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ   

3199 จกัรพรรดิ                emperor 906 67 

ประเทศญ่ีปุ่ นมีจกัรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ   

3200 รีด      iron; press 529 80 

เน้ือเมลด็ฝ้ายถูกอดัรีดใหเ้ป็นแผ่นบางๆ ก่อนจะถูกน าเขา้เคร่ืองลดความช้ืน 
3201 ฉวย        snatch 530 80 

เขาฉวยกระเป๋าของเขาข้ึนไปบนขบวนรถไฟอยา่งรวดเร็ว  

3202 เตะ     kick 897 67 

ปีกซ้ายของทีมเยาวชนไทยเตะลูกเขา้ประตูไปอยา่งสวยงาม  

3203 เจา้แม่      m    goddess 497 82 

ประเพณีของชาวบาบิโลเนียไม่ว่าไพร่หรือผูดี้ตอ้งผ่านพิธีบูชาเจา้แม่มิลิตตา 
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3204 นกัแสดง             actor; player 925 66 

กองถ่ายตอ้งมานัง่รอนกัแสดงอีกกว่า 2 ชัว่โมง   

3205 โปรดเกลา้            
be kind enough 
to 

1008 63 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเลี้ยงแก่บรรดานกัเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษา 
3206 ปล่อยตวั         u   

release; 
discharge 

554 79 

ตั้งแต่สามีเธอเสีย เธอกป็ล่อยตวัใหท้รุดโทรมไม่สนใจสุขภาพเลย  

3207 แยง้       
contradict; 
disagree 

847 69 

ค าพูดของเขาแยง้กนัอยูใ่นตวั 
   

3208 ประจ าตวั         m  u   personal; private 948 65 

ของใชป้ระจ าตวัที่เขาเอาไปดว้ยทุกหนทุกแห่งคือที่โกนหนวด  

3209 เลน  e   lane; mud 691 74 

เขาบีบแตรอยา่งอารมณ์เสีย เพราะรถคนัหนา้ขบัคร่อมเลนมาตลอด  

3210 ฟาก      shore; bank 693 74 

พื้นยุง้ขา้วปูดว้ยไมก้ระดาน บางหลงัก็ปูดว้ยฟากทุบเรียบรองรับดว้ยตงไมท้ี่มีระยะถี่ๆ 
3211 โลหิต  o      blood 929 65 

แม่ชวนเพื่อนไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาด   

3212 สับ     chop; cut 668 75 

พ่อครัวสับผกัใหล้ะเอียดก่อนเอาลงไปตม้รวมกบักระดูกหมู  

3213 หมี m   bear 671 75 

ภูหินร่องกลา้เป็นที่อยูข่องสัตวป่์าหายาก ไม่ว่าจะเป็นหมี เสือ กวาง เกง้ กระจง และนกที่สวยงามนานาชนิด 

3214 กา้วร้าว           
aggressive; 
offensive 

659 75 

เขาแสดงกริยากา้วร้าวต่อพ่อแม่ของเขา 
   

3215 ปลื้ม      m 
pleased; 
delighted 

764 72 

นภาศรีปลื้มมากท่ีลูกชายสอบเป็นปลดัอ  าเภอได ้   

3216 ผง      powder 645 76 

เฮโรอีนบริสุทธ์ิมีลกัษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น   

3217 ปูน  u   mortar; lime 601 78 

ปู่ ยา่ตายายมีอายปุูนเดียวกนั    

3218 เอว  e   waist 1058 60 

ท่ีเอวของชายคนนั้นมีบางส่ิงบางอยา่งพกเอาไวจ้นตุง   

3219 ตอนตน้          first part 918 66 

คนไม่นิยมดูภาพยนตใ์นตอนตน้เร่ือง แต่มกัจะดูตอนทา้ยเร่ือง  

3220 มนต์ mon spell; formula 471 82 

อุปนิสัยท่ีโอบออ้มอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนตเ์สน่ห์เมืองเหนือท่ีเรียกนกัท่องเท่ียวทั้งไทยและเทศจ านวนมากใหม้าท่องเท่ียว 
3221 แขนง           small branch 599 78 

ตน้ไผ่หนา้บา้นแตกแขนงออกมาใหร่้มเงาบงัแดดยามบ่ายไดเ้ป็นอย่างดี 
3222 ภริยา             wife 1165 56 
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ภริยาชาวอินเดียจะตอ้งโจนเขา้กองไฟขณะที่เผาศพสามี  

3223 ก๋วยเต๋ียว            noodles 770 71 

อารองกบัอาเขยท าก๋วยเต๋ียวขาย ขายดีแบบเทน ้าเทท่าขายทุกวนัหนา้บา้นตั้งแต่เชา้จดเยน็ 
3224 ผอม      m thin 804 70 

เธอผอมลงๆ ทุกวนั จนพ่อบ่นว่าอยากใหไ้ปตรวจร่างกายดู  

3225 ชุ่ม     m moist 537 80 

ผิวหนงัของเราชุ่มไปดว้ยเหง่ือ    

3226 สบู ่    b   soap 917 66 

แม่หดัใหเ้ราอุม้นอ้ง ตกัน ้าอาบใหน้อ้งและถูสบู่ใหน้อ้ง  

3227 เพลิน        
enjoy; be 
absorbed 

956 64 

ฉันเดินซ้ือของเพลินจนลืมเวลานดัหมาย    

3228 เซียน  i    
great master; 
wizard 

728 73 

กว่าจะส าเร็จเป็นเซียนตอ้งบ าเพญ็ความดีมากมาย   

3229 จุดเด่น          prominent point 490 82 

ทุกคนตอ้งมีจุดเด่นเป็นของตวัเอง ไม่มีใครเหมือนใครได ้  

3230 คิดคน้           invent; search 490 82 

มนุษยคิ์ดคน้ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นการเสริมสร้างและท าลายมนุษยด์ว้ยกนัเอง 
3231 ใชส้อย             spend; use 578 78 

เราไม่มีปัญหาเร่ืองเงินทองที่จะจบัจ่ายใชส้อย   

3232 ลุ่ม   m low; low lying 721 73 

ชีวิตแต่งงานของเขา จะพูดไปแลว้กล็ุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด  

3233 ทนายความ               m lawyer 944 64 

สุโขเป็นทนายความประจ าบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์   

3234 ตามล าพงั    m   m      alone; by oneself 663 75 

เขาชอบมานัง่คิดงานอยูท่ี่สวนน้ีตามล าพงัทุกเยน็   

3235 ตน้แบบ     b     prototype 546 79 

การปกครองส่วนทอ้งถิ่นของฝร่ังเศสเป็นตน้แบบการปกครองทอ้งถิ่นในประเทศไทย 

3236 คุณวุฒิ   u         

qualification; 
competence; 
ability 

1453 45 

บริษทัก าลงัเปิดรับผูท้ี่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อท างานประชาสัมพนัธ์ 

3237 ผูส่ื้อข่าว                 

correspondent; 
reporter; 
journalist 

1676 37 

ขณะน้ี ผูส่ื้อข่าวก าลงัสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หนา้ท าเนียบรัฐบาล 

3238 เจา้พนกังาน                   

official; 
government 
official 

1202 54 

เจา้พนกังานตอ้งจดทะเบียนและตอ้งท ารายช่ือใหโ้สเภณีที่ประกอบอาชีพในส านกังานของตน 
3239 วิกฤติ          crisis 1198 55 

โรคท่ีก  าลงัระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยูใ่นขณะน้ี คือ วณัโรค ซ่ึงตอ้งการการปราบอยา่งเร่งด่วน 
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3240 ตูเ้ยน็      e  refrigerator 616 77 

ผกัและผลไมทุ้กชนิด เม่ือน าออกจากตูเ้ยน็ควรลา้งน ้าเยน็จดัอีกคร้ังหน่ึงก่อนน าไปใช ้
3241 ไวใ้จ          trust 883 67 

โบราณสอนไวว้า่อยา่ไวใ้จสัตวห์นา้ขน    

3242 บาดแผล b           wound 930 65 

หมอสั่งว่าอยา่ใหบ้าดแผลถูกน ้าเป็นอนัขาด   

3243 แม่คา้ m         shopkeeper 591 78 

เขานบัเศษเหรียญประสมกนัส่งใหแ้ม่คา้เป็นค่าอาหาร   

3244 เอง็  e  you 1417 46 

ถา้เอง็รักแม่เอง็สาบานกบัแม่ไดไ้หมว่าเอง็จะไม่ไปปลน้เขากินอีก  

3245 แชมป์       m champion 1662 37 

อดีตแชมป์โลก 2 สมยัข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตสุไลมานใหไ้ด ้  

3246 พก      carry 811 69 

แมแ้ต่คนที่มีนิสัยที่แขง็กร้าวยงัตอ้งพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลวัผีจนจบัใจ 
3247 ระยะห่าง              

interval; space; 
gap 

652 75 

การนัง่หนา้จอคอมพิวเตอร์ควรเวน้ระยะห่างใหพ้อเหมาะ  

3248 จิตรกรรม             m 
painting; 
drawing 

795 70 

เขาใชค้วามสามารถดา้นจิตรกรรมในการเขียนฉากใหส้วยงาม  

3249 ชาญ        skilled; proficient 812 69 

พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกบั บ๊ิกจ๋ิว เป็นพเิศษ  

3250 สั่งการ          
command; order; 
bid 

959 63 

ท่านยงัไม่มีอ  านาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร   

3251 เยยีวยา  i        care for; nurse 785 70 

การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมยัใหม่ ยากที่จะเยยีวยา  

3252 ละเอียดอ่อน                 delicate; touchy 481 82 

ปัญหาโทรศพัท์ 3 ลา้นเลขหมายเป็นปัญหาละเอียดอ่อน  

3253 อิสรภาพ                 freedom 740 72 

แมเ้ขาจะไดรั้บการลดหยอ่นผ่อนโทษจนไดอ้ิสรภาพ แต่กต็อ้งถูกเนรเทศออกนอกประเทศ 
3254 วิธีคิด       i       way of thinking 917 65 

เพลงกล่อมเดก็เป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทศันคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท 
3255 เรียว  i    slender; fine 1612 38 

นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเลก็ ปีกเรียว ท าใหบ้ินร่อนไดท้นทาน  

3256 บอกกล่าว b           notify; inform 617 76 

ก่อนอื่นตอ้งขอบอกกล่าวกนัว่าหนงัสือเล่มน้ีมิใช่เร่ืองท่ีเขียนข้ึนเองโดยท่ีไม่ไดรู้้ขอ้เทจ็จริง 
3257 ตอ     stump; stub 532 80 

ตน้ไมใ้นป่าถูกขดุเอาตอและรากไมท่ี้อยูใ่นดินข้ึนมาตดัทอนแลว้เผาเป็นถ่าน 
3258 หมึก m    ink 687 74 
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ปากกาแท่งน้ีหมึกหมดเสียแลว้ 
   

3259 ก าหนดการ   m          schedule 585 78 

เลขานุการมีหนา้ที่จดัท าก  าหนดการเดินทางของเจา้นาย  

3260 ตบั     liver 1004 61 

นอ้งชายซ้ือประทดัมาเล่นในวนัตรุษจีนหลายตบั   

3261 ข้ีเกียจ            lazy; idle 730 72 

ครูส่วนใหญ่มกัไม่ชอบเดก็ข้ีเกียจเป็นธรรมดาอยูแ่ลว้   

3262 แวดวง        o  circle 585 77 

ช่ือเสียงของปู่อุทยัเป็นที่กล่าวถึงในแวดวงของนกัดนตรีอยา่งกวา้งขวาง 
3263 เคมี   e  mi  chemical 662 75 

นกัเรียนสายวิทยจ์ะตอ้งเรียนเคมี ฟิสิกส์ และชีวะซ่ึงเป็นวิชาที่ยากมาก 
3264 ผีเส้ือ            butterfly 475 82 

วงศผ์ีเส้ือสีน ้าตาลวงศน้ี์เช่ือวา่มีแหล่งก  าเนิดอยูใ่นทวีปอเมริกาเขตร้อน 

3265 ต่ืนตวั        u   
be awakened to; 
be alert 

520 80 

ในระยะเร่ิมตน้ของยคุปัญญาประดิษฐ์น้ี มีนกัวิจยัทางดา้นน้ีต่ืนตวัท่ีจะท าการวิจยักนัมาก 

3266 ช่อ        
bouqet; cluster; 
bunch 

750 71 

กา้นของดอกไมป้ระดิษฐ์ช่อน้ีท ามาจากลวดดอกไมไ้หว  

3267 ฤดูกาล       u       season 999 61 

การที่ฝนตกหนกั น ้าท่วม หรือมีลมพายรุุนแรงฉับพลนัส่งผลท าให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม 
3268 ยนี  i   gene 537 79 

สาเหตุใหญ่ๆ ที่ท  าใหเ้กิดการผนัแปรในยนีไดแ้ก่รังสีไวรัสและยาบางชนิด 
3269 ดชันี           i  index; list 1139 56 

ลกัษณะจีบน้ิวคือพระดชันี(น้ิวช้ี)กบัพระองัคุฐ(น้ิวหวัแม่มือ)จดกนัเป็นวง 
3270 ท่วม      m flood; inundate 701 73 

ฮวงซุ้ยมกัจะอยูแ่ถบเมืองชลบุรี เพราะเป็นท่ีสูง น ้าไม่ท่วม และอากาศดี 

3271 แถลง           
state; declare; 
announce 

1196 54 

ผูน้  าอิรักไดอ้อกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่ไม่สงบดงักล่าวแลว้  

3272 ซ้ึง      
impress; be 
effective 

699 73 

เธอมองซ้ึงเขา้ไปในหวัใจของเขา 
   

3273 เถียง        
argue; dispute; 
debate 

1087 58 

ท่ีประชุมยงัคงเถียงกนัอยูว่่าโครงการน้ีจะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงไหน 
3274 หนา้อก         chest 869 66 

อาการสามญัของคนไขโ้รคหวัใจ คือ การเจ็บหนา้อกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย 
3275 ทุบ      smash; pound 749 71 

งูเหลือมโดนทุบจนตวัน่วมไปหมด    

3276 

การเรียนการ
สอน 

      i               
teaching; 
education 

762 70 
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การเรียนการสอนในปัจจุบนัจะยดึความตอ้งการของนกัเรียนเป็นหลกั  

3277 เทียบเท่า             be equal to 845 67 

การแข่งขนัคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นการแข่งขนัที่มีความส าคญัและมีศกัดิ์ศรีเทียบเท่ากบัการแข่งขนัโอลิมปิก
ในดา้นอื่นๆ 
3278 นางสาว           Ms. 877 66 

เธอเพิ่งจะเปลี่ยนค าน าหนา้ช่ือจากเดก็หญิงมาเป็นนางสาวเม่ือเร็วๆ น้ี 
3279 ไพศาล           vast; wide 645 75 

มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานบัยิง่   

3280 ซีก      
piece; section; 
part 

619 76 

แม่ผ่าแตงโมออกเป็น 2 ซีก    

3281 ผ่อง        bright 617 76 

หล่อนเคยเห็นเมียเขาหนา้ตาสะสวย แถมมีผิวพรรณผ่องไปทั้งตวั  

3282 มิด m   
tightly; 
concealed 

712 72 

ช่วยปิดประตูให้มิดดว้ย เด๋ียวยงุจะเขา้ 
   

3283 จุดอ่อน            
weakness; weak 
point 

895 65 

จุดอ่อนของเขาอยูท่ี่ความใจอ่อน    

3284 หากิน      i  
make a living; 
earn a living 

713 72 

ชาวพม่าจ านวนมากเขา้มาหากินและแยง่อาชีพคนไทย  

3285 ไปรษณีย ์          i  post; mail 872 66 

เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย ์
   

3286 หวดั     common cold 741 71 

เดก็ที่เป็นหวดัและเจ็บคอแลว้ต่อมามีอาการปวดหูแสดงว่าหูอกัเสบ  

3287 สมา    m   apologize 776 70 

อดีตเจา้อาวาสเป็นผูน้  าสวดขอสมาต่อหนา้ศพหลวงปู่    

3288 อนัดี      i  good piece 1072 58 

การมีวิชาความรู้อนัดี จะท าใหมี้ความคิดชอบรู้และหยัง่รู้ในเหตุผล  

3289 นิติบุคคล         b     o  
corporation; 
juristic entity 

1080 57 

อตัราดอกเบ้ียส าหรับผูฝ้ากทัว่ไปและนิติบุคคลจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง 
3290 เฒ่า      old; aged 713 72 

แกเฒ่ามากแลว้ อยา่ไปเอาเร่ืองเอาราวกบัแกเลย   

3291 ดวงจนัทร์  u         moon 1180 53 

ในคืนวนัเพญ็ ดวงจนัทร์จะเตม็ดวง 
   

3292 ผูเ้สียหาย                
sufferer; the 
injured 

859 66 

ผูเ้สียหายจากเหตุการณ์ไฟไหมเ้รียกร้องค่าเสียหายจากเจา้ของกิจการ 
3293 สงเคราะห์            support; assist 1180 53 

ลุงอยากใหเ้ขาสอบได ้หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ   

3294 คนขาย   o        vendor; seller 525 79 
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คนขายของท่ีตลาดเขากางมุง้นอนท่ีแผงกนัอยา่งน้ีเลยหรือ  

3295 ไอน ้า        m steam 590 77 

ความร้อนจากดวงอาทิตยท์  าใหน้ ้าระเหยเป็นไอน ้า และลอยข้ึนไปในอากาศ 
3296 พารา          town; city 724 71 

เจา้อยา่ไดผ้่านเขา้มาในพาราแห่งน้ีอีกเลย   

3297 หมอก m     fog 620 75 

ในหนา้หนาว บริเวณหมู่บา้นจะมีหมอกบางๆ เป็นบางแห่ง  

3298 ยบัย ั้ง         restrain 521 79 

ถา้ไม่ไดเ้ขายบัย ั้งขอ้ผิดพลาด เร่ืองกค็งไม่จบง่ายๆ แบบน้ีหรอก  

3299 เสียบ       insert 564 78 

แม่คา้เสียบลูกช้ินเขา้กบัไมป้ิ้ง เพื่อเตรียมไวป้ิ้งขาย   

3300 เลขานุการ  e                secretary 1240 51 

ในฐานะที่ผมเองเป็นเลขานุการของท่านกเ็ลยตอ้งดูแลงานบางส่วนที่ท่านมอบหมาย 
3301 สาด      splash; lash; dash 724 71 

ชาวบา้นจดัหาเส่ือสาดไปลาดปูไวส้ าหรับอาสนส์งฆ์   

3302 พจน์      word; speech 554 78 

พระพุทธพจน์ของพระพุทธเจา้สอนใหท้  าความดี ละเวน้ความชัว่ ท  าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
3303 เตน้ร า       m dance 632 75 

6.00น.เชา้ของวนัใหม่ เขากย็งัพบชาวหยแีละชนกลุ่มนอ้ยเผ่าอื่นเตน้ร ากนัหนาแน่นเช่นเดิม 

3304 อายคุวาม            m 
prescription; 
limitation 

1725 31 

ธนาคารจ าเป็นตอ้งฟ้องลูกหน้ีบางราย เพื่อรักษาสิทธ์ิอายคุวามไวต้ามกฎหมาย 

3305 เป็นอนัขาด  e            certainly 539 79 

พนกังานทุกคนไดรั้บค าสั่งหา้มแพร่งพรายเร่ืองน้ีใหค้นภายนอกรู้เป็นอนัขาด 

3306 วาท      
words; speech; 
utterance 

1196 52 

เขาไดช่ื้อว่าเป็นนกัการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อนัเยีย่มยอด  

3307 โขง       
mekong river; 
stinking 

542 78 

ไปเท่ียวคร้ังน้ีผมจะพาพวกคุณขา้มโขงไปฝ่ังโนน้ดว้ย   

3308 กาง      
spread out; 
strech out 

890 65 

ทุกคนช่วยกนักางเต๊นท์ 
    

3309 คุณยา่   u      grandmother 974 61 

เขาไปเยีย่มคุณยา่ที่ต่างจงัหวดั    

3310 นุ่มนวล   m  u    gentle; delicate 749 70 

ลกัษณะส าคญัของป่ีพาทยดึ์กด าบรรพค์ือใชเ้คร่ืองดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลกั 

3311 ขาดทุน         u  
lose money; lose 
investment 

704 72 

นกัลงทุนขาดทุนจากการเล่นหุน้ไปมาก เน่ืองจากช่วงน้ีหุน้ตก  

3312 ขอ้หา           

charge; 
allegation; 
accusation 

993 60 



183 
 

RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  

เดก็วยัรุ่นที่ถูกจบัดว้ยขอ้หาท าร้ายร่างกายไดรั้บการประกนัตวัออกไปแลว้ 

3313 มานะ m       
persistence; 
perserverance 

691 72 

เดก็คนน้ีสมองไม่ดี แต่กม็านะเรียนจนจบ   

3314 กิเลส          
desires; 
sensuality; lust 

1064 57 

มนุษยเ์รายงัมีกิเลสอีกมาก    

3315 ที่ระลึก               souvenir; token 596 76 

มหกรรมแสดงสินคา้มีสินคา้นานาภณัฑล์ดราคาใหเ้ลือกมีทั้งของกินของใช ้ของประดบั และของที่ระลึก 
3316 ปริญญา     i      academic degree 946 62 

วินยัมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม    

3317 แว่น       glasses; slice 953 62 

คนไม่นอ้ยยงัจดจ าภาพเธอสวมแว่นเหน็บหนงัสือเล่มเลก็ๆ ไวเ้สมอ 
3318 พาหนะ             vehicle 534 79 

พวกลกัลอบตดัไมจ้ะใชช้า้งเป็นพาหนะเขา้ไปในป่า   

3319 ประมุข      m   leader; chief 511 79 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3320 เคร่ืองแบบ          b     uniform 553 78 

บุคคลผูส้วมเคร่ืองแบบสีกากีมีเกียรติศกัดิ์ ในฐานะผูรั้กษากฎหมาย  

3321 หาเสียง           campaign 641 74 

หวัหนา้พรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง   

3322 หวัน่ไหว         shaken 565 77 

ทุกคนควรใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ จิตใจจะไดไ้ม่หมกมุ่นและหวัน่ไหว 
3323 ศิลา         stone; rock 733 71 

พ่อขนุรามค าแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์ตวัอกัษรไทย แลว้โปรดใหจ้ารึกลงบนหลกัศิลา 
3324 เด่นชดั           

be clear; be 
obvious 

781 69 

ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายน้ีก่อรูปเด่นชดัรุนแรงข้ึนราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน 

3325 จุดมุ่งหมาย      m   m    
aim; intention; 
purpose 

1083 56 

รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะแกปั้ญหาการจราจรในช่วงเทศกาล  

3326 เนิน      mound; knoll 527 79 

โปรแกรมเดินป่าสู่น ้าตกเหวกระถินมีทั้งเดินข้ึนเนินเขา ป่ายปีน ไต่หนา้ผาน ้าตกลงมาตามรากไม ้

3327 

สหประชาชา
ติ 

                        United Nations 744 70 

รัฐบาลไทยไดส่้งทหารไทยเขา้ไปช่วยสหประชาชาติรบดว้ยในสงครามเกาหลี 
3328 แบรนด ์ b    o  brand 1406 43 

แบรนดเ์ส้ือผา้สุดฮิตอนัดบั 1 ในโลก    

3329 เฮีย  i   elder brother 861 65 

เฮีย =    พี่ชาย     

3330 ดุจ     the same as; like 536 78 
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บทร้อยกรองเหล่าน้ีมีความรู้ทั้งปวงของนกัปราชญป์รากฏอยู่ และไดเ้ล่าขานกนัต่อมาดว้ยภาษางดงามมีเสน่ห์บริสุทธ์ิดุจน ้าหวานจากรวงผึ้ง 
3331 เขิน        

shallow; high 
and dry 

1176 53 

ท่ีตรงน้ีมนัเขินข้ึนมาทอ้งเรือของเรากเ็ลยติด   

3332 นายอ าเภอ        m      sheriff 560 77 

นายอ าเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบา้น เพราะมีความยติุธรรมและความจริงใจต่อทุกคน 
3333 ขอ้เสีย            disadvantage 535 78 

ขอ้เสียของระบบน้ีคือเปลี่ยนวงจรยาก    

3334 โดยส้ินเชิง  o              
completely; 
entirely 

614 75 

ในท่ีสุดผูก้่อการร้ายกย็อมแพโ้ดยส้ินเชิง   

3335 ผูเ้ฒ่า           elder; old person 870 65 

ผูเ้ฒ่าฝันถึงวนัท่ีตวัเองยนืผงาดอยูบ่นยอดภูสูงไดส้ าเร็จวนันั้นคงสง่างามยิง่กว่าตะวนั 

3336 พึงพอใจ                satisfy 553 78 

เขาพึงพอใจกบัการปรนนิบติัพดัวีของภรรยาคนใหม่มาก  

3337 ซ่อมแซม     m    m repair 661 73 

เขาเป็นอาสาสมคัรช่วยท างานดา้นต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร  

3338 เป็นกลาง  e        neutral; impartial 974 61 

การวางตวัเป็นกลางในบางเร่ืองอาจจะไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั  

3339 เอย      the end 550 78 

โอว้่าดึกแลว้หนอเจา้นกขม้ินเหลืองอ่อนเอย   

3340 พยากรณ์              forecast 605 75 

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเยน็ลงอีก   

3341 จีบ       flirt 834 66 

นกัเรียนโรงเรียนชายชอบตามจีบนกัเรียนหญิงที่เรียนอยูโ่รงเรียนใกล้ๆ  กนั 
3342 พรมแดน    om      border 543 78 

ทิวเขาที่อ  าเภอแม่สายจงัหวดัเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกบัพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว 

3343 เตรียมพร้อม   i  m       m 
be ready; get 
ready 

488 80 

ชายไทยอาย ุ21 ปีตอ้งเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใชช้าติ  

3344 รอน      cut; sever 465 81 

เราออกมาจากป่า ขณะที่พระอาทิตยส่์องแสงรอนๆ   

3345 โลภ      greed 564 77 

ส าหรับคนที่โลภมาก เงินเท่าน้ีถือวา่นิดหน่อยเท่านั้น   

3346 หรู     elegant; fancy 811 67 

เธอพูดอยา่งสวยหรูถึงโครงการที่จะจดัท าในปีหนา้   

3347 ฝืน       
act against; og 
against 

857 65 

ผูใ้ดที่ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฏกระทรวงหรือประกาศของรัฐมนตรีจะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

3348 ปฐม       m 
first; primary; 
intitial 

546 78 
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พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

3349 ยดืหยุน่           stretch; expand 987 60 

ล าตวัของไส้เดือนยดืหยุน่ได ้    

3350 สมรรถภาพ    m             
capability; 
efficiency 

888 64 

คอมพิวเตอร์มีแนวโนม้ที่จะถูกลงเร่ือยๆ แต่สมรรถภาพของมนักลบัสูงข้ึน 
3351 แปลกหนา้            strange 843 65 

ช่วงน้ีมีคนแปลกหนา้เดินเพ่นพ่านอยูใ่นหมู่บา้น ทุกคนตอ้งระวงัใหดี้ 

3352 ถ่ายท า          m 
shoot; file; make 
a movie 

515 79 

การถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองกาเหวา่ท่ีบางเพลงมีข้ึนท่ีจงัหวดัในภาคกลางของไทย 
3353 คึกคกั            be active 553 77 

เจา้ตูบคึกคกัข้ึนมาทนัทีเม่ือพ่อจะจูงไปเดินเล่นท่ีสวนสาธารณะ  

3354 สมคัรใจ    m        voluntary 771 68 

พม่ามุสลิมอีกกลุ่มหน่ึงสมคัรใจตั้งรกรากอยูใ่นบงักลาเทศต่อไป  

3355 พุ่ม    m bush 653 73 

ฉันเห็นตวัเหลืองๆ ลายเป็นจุดๆ โจนพรวดออกมาจากพุ่มรกขา้งบา้น 
3356 โดด      jump; leap 542 78 

นกัแสดงโดดลงมาจากสะพาน    

3357 ศิลป           art 578 76 

ขอเชิญชมการแสดงวงเคร่ืองสาย ณ หอศิลป์ เยน็วนัศุกร์น้ี  

3358 

อิเลก็ทรอนิก
ส์ 

                  electronics 1228 49 

วิศวกรรมทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ก  าลงักา้วหนา้ไปอยา่งมาก  

3359 นิกาย          
sect; 
denomination 

672 72 

กษตัริยแ์ห่งเกาะสุมาตราน าศาสนานิกายมหายานเขา้มาเผยแพร่ ที่นครศรีธรรมราช 
3360 อวยพร  u         wish well; bless 492 80 

ผูบ้งัคบักองพนักล่าวค าตอ้นรับทหารใหม๋แลว้ใหโ้อวาทและอวยพรขอใหทุ้กคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ 

3361 บาตร b    
monk's alms 
bowl 

491 80 

ภาพที่พระสงฆถ์ือบาตรออกไปในเวลาเชา้ ไม่ไดไ้ปขออาหารอยา่งที่ชาวต่างประเทศเขา้ใจ ท่านไปโปรดสัตวต่์างหาก 
3362 อึ้ง      be silent; be quit 1254 48 

ผูจ้ดัการอึ้งไปนาน ก่อนพยกัหนา้ตอบรับ   

3363 พระองคเ์จา้        o       

king's son born 
by a lesser 
concubine 

624 74 

พระองคเ์จา้ดิศวรกุมารไดมี้รับสั่งใหน้ายแมคคาร์ท่ีด  าเนินการตั้งโรงเรียนแผนท่ี 
3364 กระโปรง        o   skirt 878 63 

ผูห้ญิงสมยัน้ีนิยมนุ่งทั้งกระโปรงยาว และกระโปรงสั้น   

3365 ปานกลาง            
moderately; 
averagely 

671 72 

รถนัง่ขนาดเลก็ยงัครองใจกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดป้านกลางถึงดีซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ 
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3366 ลงตวั  o   u   
complete; 
perfect; exactly 

758 68 

ตวัเลข prime คือ ตวัเลขที่สามารถถูกหารไดล้งตวัดว้ยตวัมนัเอง และเลข 1 เท่านั้น 
3367 หาร      divide 587 76 

ปัจจุบนัเรามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยบวกลบคูณหรือหารเลข ท าใหเ้ราคิดหรือค านวณเลขไดผ้ลลพัธ์ที่ถูกตอ้งแม่นย  า 
3368 ราตรี       i  evening 592 75 

นกัดนตรีลากคนัชกัใหเ้สียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซ้ึงเขา้ไปในความสงดัของราตรี 
3369 เกรด       grade 535 78 

ในชั้นเรียนจะมีการจดักลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3370 รับผิด          
admit mistake; 
confess 

1271 47 

ผูมี้ใจเป็นนกักีฬาคือผูท้ี่ท  าอะไรผิดไป กก็ลา้รับผิดในส่ิงท่ีตนไดพ้ลาดไป 
3371 รู้อยู ่            know; be aware 662 72 

สามีคิดว่าภรรยาไม่รู้ ที่ไหนไดเ้ธอรู้อยูต่ลอดเวลา   

3372 

สิทธิ
มนุษยชน 

         m               o  human rights 917 62 

ทุกวนัน้ีพม่ายงัข่มเหงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ ในประเทศอยู ่
3373 คลาสสิก            classical 763 68 

ประพนัธ์ชอบฟังเพลงคลาสสิก    

3374 นึกคิด           ponder; consider 814 66 

คนเราควรจะนึกคิดไดเ้องว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า  

3375 กรอก        fill out; complete 568 76 

พ่อแม่ก  าลงักรอกประวติัของลูก    

3376 ไวน์ waj wine 711 70 

สมยัน้ีไม่มีนกัธุรกิจนกัการเมืองท่ีกลา้งดัไวน์ขวดละเป็นหม่ืนๆ มาเลี้ยงนกัข่าวแลว้ 
3377 หลุดพน้          become free 556 77 

จะเห็นไดว้่าภิกษุจ  านวนหน่ึงมิไดบ้วช เพราะตอ้งการที่จะหลุดพน้ แต่เพราะเห็นว่าสามารถหาประโยชน์จากการบวชได้ 
3378 ถกเถียง             dispute 724 70 

คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหวักนัที่ร้านขา้วเหนียวส้มต า ถกเถียงกนัเร่ืองท่ีตั้งและขนาดของไร่ 
3379 นิพนธ์       o  compose; write 718 70 

ขา้พเจา้รู้จกังานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมยัอยูม่ธัยมตอนตน้ 

3380 

ภาค
ตะวนัออก 

                    eastern 819 66 

การสร้างสนามบินท่ีภาคตะวนัออกจะช่วยสนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเติบโตข้ึน 
3381 ล าตวั   m  u   body; torso 848 64 

ปลาส่วนมากมีล  าตวัยาวหวัแหลมทา้ยแหลมท าใหว้่ายน ้าไดอ้ยา่งคล่องแคล่วว่องไว 
3382 ท านาย    m      predict 654 72 

การที่เรารู้ทศันคติของใครคนหน่ึง มิไดห้มายความว่าเราจะท านายพฤติกรรมของเขาได้ 
3383 ถึงที่            

be doomed to 
die 

667 72 
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แม่ปลงไดแ้ลว้ว่าลูกชายคงจะถึงที่จึงไดต้ายไป   

3384 อน่ึง         
incidentally; by 
the way 

950 60 

อน่ึง ความรักใคร่ยงัช่วยใหค้นเราไดรั้บความสุขความพอใจอีกดว้ย  

3385 ผลกั       push; shove 975 59 

รุ่นพี่ท่าทางยยีวนเขา้มาผลกัหนา้อกโก๊ะอยา่งเอาเร่ือง   

3386 กลยทุธ์  o         strategy 753 68 

นายพลทั้งส่ีนายวางกลยทุธ์เผดจ็ศึกศตัรูใหร้าบคาบ   

3387 น ้าลาย    m      saliva 807 66 

วิธีแกใ้หห้ายเผด็คือแลบลิ้นแลว้ปล่อยใหน้ ้าลายไหลออกมา  

3388 แทรกแซง            intervene 915 61 

ผูป้ลูกกระเทียมและหอมหวัใหญ่ไดเ้ดินขบวนเรียกร้องขอใหรั้ฐเขา้ช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหวัใหญ่เน่ืองจากราคาตกต ่า 
3389 กระแทก             

hit; bump; crash 
against 

925 61 

มนัเป็นเร่ืองธรรมดาของวยัรุ่นท่ีด้ินกนัตอ้งมีรายการเหยยีบหรือกระแทกกนับา้ง 

3390 พระราชา                 king 926 61 

พระราชาแห่งแควน้มคธโปรดใหส้ร้างสถูปแห่งน้ี   

3391 กบฏ    b   rebel; overthrow 569 76 

ขนุศึกเมก็ซิโกนั้นเด๋ียวกบฏ เด๋ียวปฏิวติั นองเลือดกนัพอควร  

3392 กก     
brood; hatch; 
incubate 

1047 56 

ฝ่ายแดงสวนหมดัเขา้ที่กกหูคู่ต่อสู้    

3393 หลกัประกนั              
guarantee; 
pledge 

867 63 

ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศจะตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งแจ่มชดั 

3394 ราศ ี         
zodiac sign; 
splendor 

1306 45 

ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บดัน้ีมนัไม่สง่าและไร้ราศี   

3395 คว  ่า     m overturn 641 73 

ทหารใชอ้  านาจและปืนที่ตนมีอยูท่  ารัฐประหาร คว  ่ารัฐบาล ยบุสภา ฉีกรัฐธรรมนูญท้ิงจากนั้นก…็ 

3396 แตกแยก             
split up; become 
divided 

674 71 

เดก็คนน้ีอยูใ่นครอบครัวท่ีพ่อแม่รักใคร่กนัดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก 
3397 ร้องเรียน        i    complain; appeal 1019 57 

ส านกัพิมพย์กัษใ์หญ่ยืน่หนงัสือร้องเรียน กล่าวหาเจา้หนา้ที่กรมวิชาการไม่ใหค้วามเป็นธรรมในการตรวจหนงัสือ 

3398 เงย      
look up; lift; raise 
one's head 

1430 39 

ผูท้  างานเกี่ยวกบัการป้อนขอ้มูลจะตอ้งกม้เงยและนัง่อยูต่ลอดท าให้มีอาการปวดเม่ือยคอ หลงัและแขนได ้

3399 กระบวน      bu    
procession; 
affection; line 

729 69 

พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางคร้ังน่าเบ่ือ   

3400 ส่งตวั      u   deliver 498 79 

กรรมการที่เป็นศิลปินซ่ึงไดถู้กส่งตวัเขา้มา บางคนไม่เป็นที่ยอมรับของศิลปินผูส่้งงาน 

3401 กลบ      
conceal; cover 
up 

475 80 

เสียงเคร่ืองจกัรดงัมากจนกลบเสียงโทรศพัท์   
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3402 เคราะห์        
fortune; fate; 
luck 

514 78 

หมอดูท านายว่าจะมีเคราะห ์ควรจะตอ้งไปสะเดาะเคราะห์ดว้ยการท าบุญ 

3403 การบริการ      b            services 600 74 

หลายคนท่ีเคยข้ึนโรงพกับ่นนกับ่นหนาว่า การบริการอืดอาดล่าชา้ ท  าใหเ้สียเวลาเป็นวนัๆ 
3404 ภาชนะ           container 828 65 

ถา้ของคาวหวานเตม็บาตร เดก็วดักจ็ะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน  

3405 สงฆ ์     monk 621 73 

ลูกศิษยต์อ้งไหวก้ราบครู ไม่ว่าจะเป็นครูที่เป็นสงฆห์รือเป็นฆราวาสกต็าม 
3406 ผูใ้หญ่บา้น          b    village leader 496 79 

ผูใ้หญ่บา้นอ่านแถลงการณ์ของนายอ าเภอใหลู้กบา้นฟังอยา่งกระจะ  

3407 เอาเร่ือง            make problems 657 72 

แกงน้ีเผด็เอาเร่ืองทีเดียว     

3408 หมายเหตุ m         note; comment 577 75 

เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกจิในภูมิภาคเหล่าน้ีไดจ้ากบนัทึกทอ้งถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนกัเดินทางชาวตะวนัตก 
3409 คุณปู่    u      grandfather 1442 38 

คุณปู่ ของนพเคยอยูเ่มืองจีนมาก่อน 
   

3410 อกัเสบ          inflame; swell 1536 34 

การแพว้สัดุที่ใชเ้ยบ็แผลอาจท าใหร่้างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อกัเสบ เป็นเหตุใหแ้ผลมีขนาดใหญ่ข้ึน 
3411 เร่งรัด         rush; press 808 65 

การด าเนินงานพฒันาชุมชนตอ้งค่อยเป็นค่อยไป จะเร่งรัดใหเ้สร็จโดยเร็วมิได้ 
3412 ลื้อ      

you; Thai ethnic 
minority 

789 66 

กลอ้งท่ีลื้อใชอ้ยูน่ี่ยีห่อ้อะไร ถ่ายดีไหม   

3413 บุคลิกภาพ b                    
personality; 
character 

1065 54 

ืีื ่ เขาถนดัลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานกัร้องดงัๆ หลายคน  

3414 ท าเนียบ    m       
directory; 
residence 

1008 57 

เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 29 เดือนน้ี ไดมี้การแสดงนาฏศิลป์เขมรท่ีท าเนียบเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ 

3415 ผลเสีย           
disadvantage; 
bad result 

702 70 

การเป็นเบาหวานแลว้ไม่รู้ตวัไม่รักษาท าใหเ้กิดผลเสียต่อหวัใจหลอดเลือดและไต 
3416 กระเทือน             shake; vibrate 733 68 

พอมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน บา้นกก็ระเทือนทนัที   

3417 พาย       
row; paddle; 
scull 

894 61 

คนพายเรือใชพ้ายยนัเรือออกจากบนัไดท่าน ้า   

3418 ขอน        log 687 70 

ช่างไมด้ดัแปลงขอนไมใ้หเ้ป็นเกา้อี้ในสวน   

3419 ชะงกั           stop short; stop 1172 49 

ต ารวจยงัตอ้งชะงกัเม่ือเกิดอุบติัเหตุรถชนกนัต่อหนา้ต่อตา  

3420 ทาย       guess 589 74 
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หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐใหค้นอ่านส่งค าตอบทายผลบอลโลก  

3421 เคร่ืองส าอาง            m      
cosmetics; make-
up 

943 59 

การแต่งเติมดว้ยเคร่ืองส าอางท าใหเ้ดก็สาวดูสวยสะดุดตา  

3422 ของเสีย             waste 1575 32 

คนท่ีอาศยัอยูต่ามริมฝ่ังชอบท้ิงของเสียลงแม่น ้า   

3423 ต้ืน       
shallow; 
superficial 

649 72 

นกนางนวลแกลบมกัวางไข่ตามแอ่งหินต้ืนๆ และตามเกาะแก่งกลางทะเล 
3424 คู่มือ      m   manual 487 79 

ปากกาเปรียบเสมือนอาวุธคู่มือของนกัหนงัสือพิมพ์   

3425 วิสัย         

nature; 
character; limit 
of one's ability 

571 75 

ปัญหาเมด็เงินท่ีเขา้มาเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือวิสัยท่ีทางการจะควบคุม  

3426 หด     shrink; contract 714 69 

แมวหดเลบ็ของมนั 
    

3427 เงินตรา           currency; money 834 64 

ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถหาซ้ือไดด้ว้ยเงินตรา   

3428 โมโห mo      angry 1007 56 

เขาโมโหกบัเร่ืองแก่กระผีกร้ิน 
   

3429 รับค า        m 
promise; give 
ones word 

868 62 

ผมแน่ใจว่าเธอตอ้งมา เพราะเธอรับค าเป็นมัน่เป็นเหมาะแลว้  

3430 ขวา้ง        pitch; throw 670 71 

นกัเบสบอลคนน้ีขวา้งลูกไดเ้ก่งมาก 
   

3431 อาณาเขต               territory 617 73 

ในช่วงเวลาท่ีมีอ  านาจยิง่ใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองข้ึนถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขต
ประเทศมาเลเซีย 
3432 นอ้ยใจ            offended; upset 583 74 

อมรนอ้ยใจเพื่อนๆ ที่ลืมวนัเกิดของเขา    

3433 จงรักภกัดี   o            i  
be loyal; be 
faithful 

734 68 

ญาติผูใ้หญ่ของขา้พเจา้คนหน่ึงจงรักภกัดีต่อพระเจา้อยูห่วัในรัชกาลที่ 5 อยา่งมาก 
3434 ย ี  i  crush; mix; blend 588 74 

คุณยายก าลงัยลีูกตาลเพื่อท าขนมตาล    

3435 วิวฒันาการ                      evolution 819 64 

พระราชวงัสนามจนัทร์เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ อนัแสดงถึงวิวฒันาการการปรับตวั และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

3436 เบ้ีย b    

counter in 
gambling; cowrie 
shell 

541 76 

พ่อหมอลว้งงาชา้ง กระดองเต่า หอยเบ้ียและกระดูกผีออกมากองบนผา้แดง… 
3437 ใจเยน็       e  calm; cool 898 61 
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กปัตนัเคร่ืองบินใจเยน็มาก แมใ้นเวลาคบัขนักท็  าใหผู้โ้ดยสารอุ่นใจ 

3438 ค่าธรรมเนียม         m  i  m fee; charge; due 1053 54 

ธนาคารพาณิชยใ์หบ้ริการเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ โดยลูกคา้อาจจะเสียค่าธรรมเนียมส าหรับบริการบางอยา่งหรือไม่เสียเลยกไ็ด้ 

3439 ผลตอบแทน                  
compensation; 
reward 

694 69 

ผูข้ายเช่ือว่าสินคา้ใหม่สามารถท าผลตอบแทนได ้10-15% ต่อปี  

3440 ฝ่าฝืน           
break; infringe; 
violate 

1011 56 

มาตรา 301 ของสหรัฐถือเป็นกฎหมายที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศ 

3441 

อสังหาริมทรั
พย ์

             im m      real estate 876 61 

นิรุตเอาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดไปจ าน ากบัธนาคาร   

3442 หลอด       tube; straw 622 73 

หล่อนยกแกว้ชาด าเยน็ข้ึนดูดน ้าหวานจากหลอด   

3443 น ้ายา   m     
chemical 
solution 

660 71 

ร้านน้ีท าน ้ายาอร่อยมากแต่มีรสเผด็ไปหน่อย   

3444 เพิกถอน               
withdraw; 
revoke; repeal 

1132 50 

โจทกใ์หเ้พิกถอนค าสั่งยดึไม ้โดยอา้งว่าไดซ้ื้อไมโ้ดยมีใบเบิกทางท่ีถูกตอ้ง 
3445 บิ b   break off 615 73 

เขาบิขนมออกเป็นสองช้ินแบ่งให้ลูกสองคน คนละช้ิน  

3446 รัฐศาสตร์              political science 1255 45 

การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เนน้การศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นจริง 
3447 โรแมนติก  o  m        romantic 554 76 

ท่านคงเป็นบุคคลที่อารมณ์โรแมนติกมากทีเดียวถึงไดร้ะบายอารมณ์ออกมาทางบทกวี 
3448 ข่มขู่    m      

intimidate; 
threaten 

1017 55 

นกัเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า 
   

3449 อุทธรณ์           appeal 1193 47 

หากส.ส. คนใดตอ้งการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญเปิดช่องใหอุ้ทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญไดภ้ายใน 30 วนั 
3450 นายแพทย ์             doctor 564 75 

โรงพยาบาลในชนบทมกัขาดนายแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค  

3451 เหยยีด       
stretch; extend; 
despise 

856 62 

ผมไม่เคยเหยยีดความสามารถของใคร 
   

3452 หมอน m     pillow 768 66 

หมอนท าหนา้ที่รองรับศีรษะเช่นเดียวกบัท่ีนอนท าหนา้ที่รองรับร่างกายขณะหลบั 
3453 ตาบอด     b     blind 662 71 

บางครอบครัวในภาคอีสานลูกบางคนตอ้งตาบอด เพราะขาดวิตามินเอ 
3454 ปลายทาง             destination 644 71 

พระพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษยไ์ม่สามารถหนีพน้กค็ือความตาย 
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3455 สถาปนา                establish; found 715 68 

สมเดจ็พระเจา้ตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่  

3456 ผุด      appear; come up 703 69 

เขาผุดลุกผุดนัง่หลายคร้ังในขณะรอผลสัมภาษณ์   

3457 ฟาร์ม    m farm 554 75 

ศรีราชาฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยง และขยายพนัธ์ุจระเขท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก 
3458 รายวนั          daily 495 78 

ข่าวราชการ เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัแรกของไทย  

3459 ทึ่ง       
surprised; 
impressed 

545 76 

เดก็ชายคนนั้นน่าท่ึงจริงเพราะกลา้กระโดดลงไปช่วยผูห้ญิงตกน ้า  

3460 โนม้    m bend; draw 712 68 

เขาโนม้กิ่งไมล้งมา     

3461 เขน็      push 654 71 

พ่อกบัพี่ชายลงมาช่วยกนัเขน็เกวียนซ่ึงติดอยูใ่นปลกั   

3462 เกื้อกูล        u   help; assist 540 76 

ทุกคนจ าเป็นตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนับ าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ ตามหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้ง และเกื้อกูลกนัและกนัเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
3463 เกื้อ       lend a hand 552 75 

เพราะเป็นคนทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบนัเกื้อใหไ้กรสร พรหมวิหารกุมอ  านาจการเมืองไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 
3464 สินเช่ือ             credit 1098 51 

สินเช่ือน้ีจะใหก้บัลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะซ่อมแซมตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น 

3465 บรรทดั b        
straight line; 
ruler 

765 66 

การวาดเขียนโดยไม่ใชไ้มบ้รรทดัและวงเวียนเป็นการยากส าหรับเดก็ 
3466 ฝ้าย      cotton 1035 54 

ที่ราบสูงยนูนานไม่มีการปลูกฝ้าย อาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อ  านวย 

3467 หุน้ส่วน           

partnership; 
share; 
shareholder 

608 73 

กิจการตอ้งล่มเพราะเกิดความขดัแยง้ระหว่างหุน้ส่วน   

3468 บด b   grind; crush 507 77 

เราตอ้งสอนใหร้าษฎรรู้เพาะกลา้ขา้ว ใหรู้้เกบ็เกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร 
3469 เจา้พ่อ            guardian spirit 616 72 

เขาบุกเบิกอาณาจกัรอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยจนไดช่ื้อว่าเป็นเจา้พ่อส่ิงทอ 
3470 เลี้ยว       turn 898 60 

เขาหกัพวงมาลยัเลี้ยวขวาเตม็แรงจนรถแทบเสียหลกั   

3471 เจา้สาว           bride 579 74 

ผูใ้หญ่ทางเจา้สาวมกัจะอบรมเจา้สาวใหเ้คารพนบัถือย  าเกรงซ่ือสัตยต่์อสามี 
3472 อวกาศ            space 944 58 

อเมริกาส่งจรวดโคจรไปในอวกาศเพื่อส ารวจบรรยากาศนอกโลก  

3473 ฉุด       pull; drag 688 69 
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คนงานชายหลายคนตอ้งช่วยกนัฉุดตน้ไมใ้หญ่ที่ลม้ขวางทางอยูอ่อกใหพ้น้ทาง 
3474 ด้ิน     wriggle; squirm 748 66 

คนเจ็บด้ินทุรนทุรายดว้ยความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม ้  

3475 มาลา m       wreath 481 78 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในชุดฉลองพระองคเ์ส้ือฝนสีน ้าเงินเขม้และพระมาลากนัฝนสีเดียวกนั 
3476 ระเบียง     bi    balcony 855 61 

พระพุทธรูประเบียงวดัมหาธาตุลพบุรี เป็นพระพุทธรูปสลกัศิลา  

3477 อา้     
spread out; 
stretch out 

1066 52 

งูเห่าพยายามอา้ปากจะกดัพงัพอน 
   

3478 ป่ัน     spin 576 74 

ใบพดัท่ีติดกบัมอเตอร์ท่ีหมุนแผ่นดิสกช่์วยป่ันอากาศใหห้มุนเวียน  

3479 ประมูล      mu   
bid; submit an 
offer 

1111 50 

เขาประมูลเอาบา้นที่ผมตอ้งการไปเสียแลว้   

3480 กระซิบ          whisper 1154 48 

เขากระซิบบอกผมเบาๆ ตามท่ีเขาไดรั้บค าสั่งมา   

3481 ขืน        force; disobey 880 60 

ถา้พ่อแม่ขืนใหห้ล่อนแต่งงาน หล่อนจะหนีออกจากบา้น  

3482 

ประมวล
กฎหมาย 

     mu        m    law code 1195 46 

กรมสรรพากรจดัพิมพป์ระมวลกฎหมายภาษีอากรออกเผยแพร่  

3483 ทยอย          
follow one after 
another 

696 68 

นกัเกง็ก  าไรเกิดรู้สึกกลวัเม่ือเห็นดชันีหุน้ลดลงจึงเร่ิมทยอยขายหุน้ตามตลาดหุน้ 
3484 เคม็   em salty 567 74 

เจา้ของบา้นเช่าเคม็มาก สลึงเดียวยงัเอาเลย   

3485 กาม    m 
lust; sexual 
desire 

667 70 

กามเป็นส่ิงตอ้งหา้มส าหรับพระสงฆ์    

3486 โปรตีน   o   i   protein 875 60 

เน้ือเป็นอาหารท่ีใหโ้ปรตีนสูง 
   

3487 เปลือย        nude; reveal 490 78 

ผูถู้กสัมภาษณ์ไดเ้ปลือยความในใจจนหมดส้ิน   

3488 เต้ีย      short 605 72 

เวลาผมนัง่ตีระนาดน่ีตอ้งเอามา้เต้ียมารองกน้ ไม่งั้นตีไม่ถนดั  

3489 คงที่   o       constant; stable 1004 54 

คะแนนของเขายงัคงท่ีไม่เพิ่มข้ึนหรือลดลง   

3490 พอง       swell; be inflated 614 72 

เม่ือบรรยากาศลดลงความกดดนัของก๊าซภายในจะดนัภาชนะบรรจุก๊าซใหพ้องออก 
3491 หมัน่ m   persistent 545 75 
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คะแนนเป็นส่ิงล่อใจเขา ท าใหเ้ขาหมัน่เรียนและอ่านหนงัสือ  

3492 ขา้วตม้         m boiled rice soup 568 74 

คนป่วยควรจะกินขา้วตม้เพราะยอ่ยง่าย    

3493 ผนวก           append; annex 828 62 

เยอรมนีตะวนัตกตดัสินใจผนวกเยอรมนีตะวนัออกเขา้ไวด้ว้ยกนั  

3494 สังหาร          slaughter; muder 654 70 

รัฐมนตรีอินเดียกถ็ูกระเบิดสังหารอยา่งโหดร้าย   

3495 เคลือบ          coat; decorate 544 75 

ช่างหล่อเคลือบส่วนท่ีเป็นโลหะไวด้ว้ยข้ีผึ้ง   

3496 หลบัตา         close one's eyes 1075 51 

เขาหลบัตา บงัคบัใจใหว้่าง ไม่รับรู้ว่าก  าลงัท าอะไรอยู่  

3497 เหนียว       sticky; though 560 74 

ฝ่ินดิบท่ีสกดัออกมาไดจ้ากผลฝ่ินนั้นจะเหนียวสีน ้าตาลไหมใ้ชส้ าหรับสูบหรือรับประทาน 

3498 จู่      
rush to; move in 
suddenly 

917 58 

เขาจู่เขา้มาหาผมโดยไม่ทนัตั้งตวั    

3499 เส้ียว       quarter 617 72 

ผมไดเ้คยสัมผสับางเส้ียวในชีวิตของเขา    

3500 ค่าเสียหาย                damages 650 70 

ในญ่ีปุ่ นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหน่ึงถูกศาลตดัสินใหใ้ชค้่าเสียหายแก่ประชาชน 
3501 บูรพา bu          east 560 74 

พวกมนัส่งรถโจรกรรมไปขายประเทศลาวและกองก าลงัเขมรดา้นชายแดนบูรพา 
3502 เจา้ภาพ            host; hostess 857 61 

คุณพ่อรับเป็นเจา้ภาพงานแต่งงานใหลู้กนอ้งของท่าน   

3503 ราชส านกั             m     royal court 808 63 

พระเจา้อนุวงศเ์ป็นกษตัริยล์าวที่มีความใกลชิ้ดกบัราชส านกัไทยในสมยัรัตนโกสินทร์อยา่งมาก 
3504 เบ้ืองหนา้ b          in front of 693 68 

นกัวิชาการท านายว่าเศรษฐกิจไทยในเบ้ืองหนา้ก  าลงัจะดีข้ึนจากเดิมมาก 

3505 วารสาร             
journal; 
periodical 

733 66 

ไม่นานมาน้ีมีบทความในวารสารทางการแพทยไ์ดว้ิจารณ์ในเร่ืองน้ีแลว้ 
3506 คลงั       

storehouse; 
warehouse 

1003 54 

เม่ือสินคา้ท่ีสั่งมาถึงคลงั พนกังานรับสินคา้จะตอ้งตรวจของว่าถูกตอ้งตามท่ีสั่งหรือไม่ 
3507 โพ   o  bodhi tree 640 70 

หนา้วดัมีตน้โพตน้ใหญ่ใหร่้มเงาแก่ผูส้ัญจรไปมา   

3508 บา้นเกิด b          homeland 548 75 

เขาตอ้งการจะไปเป็นหมอชนบทที่บา้นเกิด ซ่ึงต่างกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ตอ้งการไปอยูใ่นที่เจริญแลว้ 
3509 ว่าจา้ง           hire 518 76 

ผูเ้สียผลประโยชน์ว่าจา้งมือปืนมาสังหารผูต้ายเพราะถูกผูต้ายหกัหลงั 
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3510 ด าน ้า   m    m dive 601 72 

เขาชอบด าน ้าเป็นชีวิตจิตใจ    

3511 เส่ีย      rich man 645 70 

ต ารวจไดเ้ขา้ตรวจคน้ไร่ของเส่ียคนดงัแห่งเมืองกาญจนบุรี เพื่อหาไมเ้ถื่อน 
3512 มวย muaj boxing; knot 934 57 

ลุงเขาชอบดูมวย ป้าเลยตอ้งพลอยดูไปดว้ย   

3513 มนุษยชาติ m                   mankind 475 78 

เราควรจะส่งเสริมวิวฒันาการของมนุษยชาติใหจ้ าเริญอยูต่่อไป  

3514 สวดมนต ์       mo  pray 665 69 

หากพระจะบริหารร่างกาย ท่านใชว้ิธีเดินจงกรมและสวดมนตไ์ปดว้ย 
3515 ปะการัง             coral; coral reef 949 56 

ปลาหลากสีสันกรูเขา้มารายลอ้มเกรียวกราว และรีบผละหนีเขา้ซุกตามพุ่มปะการังดว้ยท่าทางต่ืนตระหนก 
3516 อภยั         forgive; pardon 1046 51 

ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภยัให้    

3517 งวด       dry out; decrease 768 64 

งวดน้ีรัฐบาลกค็งจะตอ้งยบุสภาอีก    

3518 เก๋     
pretty; stylish; 
attractive 

724 66 

เธอสวมหมวกไหมพรมใบน้ีแลว้เก๋มากทีเดียว   

3519 คนขบั   o       driver 789 63 

ประชาชนในเมืองหลวงตอ้งฝากชีวิตไวก้บัคนขบัรถขององคก์ารขนส่งมวลชน 

3520 ผูว้่า          
governor; leader; 
ruler 

1066 50 

ผูว้่ามีอ  านาจในการสั่งพกังานเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีสร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนไดโ้ดยตรง 
3521 ช่ือดงั            famous 914 57 

เขาเป็นนกัร้องช่ือดงัของเมืองไทยคนหน่ึง   

3522 ส าเนา   m     copy; duplicate 1358 37 

แบบฟอร์มจะตอ้งถูกส าเนาและกระจายส่งผ่านไปยงัแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก 
3523 ท าเอา    m     cause 1276 41 

ซาอุดีอาระเบียประกาศไม่เขา้ร่วมการแข่งขนับอลโลก ท าเอาฝ่ายจดัการแข่งขนัตอ้งสับเปลี่ยนรายการกนัอุตลุด 

3524 กฎกระทรวง                 o  
ministerial 
regulations 

1621 25 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไดถู้กกล่าวหาว่าไดรั้บประโยชน์จากการแกไ้ขกฎกระทรวงกรณีการจดัตั้งป้ัมแก๊ส 
3525 ตุลาการ              judge; justice 841 61 

การตรากฎหมายตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะตุลาการ  

3526 ชง    o  
brew; make (tea 
or coffee) 

577 73 

ทุกเชา้เลขานุการของเขาจะชงชามาให้ 
   

3527 อาบ      bathe; immerse 740 65 

คุณยายชอบใชดิ้นสอพองทาตวัหลงัอาบน ้า   

3528 ตอนหลงั          
afterwards; later 
on 

584 73 
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ใครมาตอนหลงั กจ็ะไม่ไดเ้ขา้พบแพทยเ์พราะแพทยอ์อกเวรไปแลว้ 
3529 คราบ        stain; mark; spot 738 65 

มีคราบติดอยูบ่นเส้ือลกัษณะเหมือนคราบน ้ามนั   

3530 เฉือน          win; slice 543 75 

พ่อครัวเฉือนเน้ือใหป็้นช้ินบางๆ ดว้ยความระมดัระวงั   

3531 หม่อม m   m Lady; Duchess 1024 52 

ท่านจนัทร์สมรสกบัหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน   

3532 บทเพลง b      e   song; lyrics 555 74 

บทเพลงของวงดนตรีวงน้ีส่วนใหญ่ยงัไดรั้บความนิยมอยู่  

3533 ฟุตบอล     b    football 1329 37 

ตามโรงเรียนต่างๆ ไดจ้ดัใหมี้การสอนฟุตบอล ท าใหผู้ห้ญิงหนัมาเล่นฟุตบอลกนัมากข้ึน 

3534 เจตนารมณ์              rom intention 641 70 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการท างานของรัฐจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ ประชาชน 

3535 อุดมคติ      om         ideal 867 59 

การด าเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใชชี้วิตไม่สูญเปล่า  

3536 เป็นอนัมาก  e      m    
greatly; 
considerably 

571 73 

ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าท าใหส้ิ้นเปลืองเวลาเป็นอนัมาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ไดแ้ลว้ 
3537 นารี      i  woman; female 470 78 

สามีของนารีเป็นคนเจา้ชู ้ด่ืมเหลา้จดั และยงัไม่รับผิดชอบครอบครัวอีกดว้ย 

3538 บทสนทนา b               conversation 475 78 

บทสนทนาสั้นๆ ขา้งตน้นั้นท าไดแ้ค่สะกิดสะเกาขอ้สงสัยไดเ้พียงผิวๆ เท่านั้น 
3539 คนร้าย   o       criminal 1034 51 

ต ารวจไดรั้บแจง้ว่ามีคนร้ายดกัปลน้เงินจากลูกคา้ของธนาคาร  

3540 ปรีชา   i        
intuition; ability; 
intelligence 

479 77 

ผูเ้ขา้ฟังค าบรรยายในต่างช่ืนชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองคส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3541 กะทนัหนั              suddenly 568 73 

อุบติัเหตุเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั    

3542 เทพเจา้                god; divinity 720 66 

ญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าสมเดจ็พระจกัรพรรดิของเขาสืบสายมาจากเทพเจา้โดยตรง 
3543 นั้นแหละ          that very one 765 64 

สมุดเล่มนั้นแหละท่ีพชัอยากได ้    

3544 สกดั        
intercept; distill; 
block; carve 

688 67 

ช่างใชส่ิ้วสกดัหวัตะปู
ออก     

3545 น ้าพริก   m       chili sauce 631 70 

ไปอยูท่ี่อีสานผมกินน ้าพริกกบัผกัตม้แทบทุกม้ือเลย   
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3546 ขา้วเหนียว             sticky rice 470 78 

คนเหนือกบัคนอีสานกินขา้วเหนียวแทนขา้วเจา้   

3547 สหาย         
companion; 
friend 

740 65 

ผูเ้ขียนเก่งในการใหภ้าพความทุลกัทุเลของสามสหาย   

3548 ปอ     
fibre crops; 
dragonfly 

593 72 

เดก็ๆ ท า เคร่ืองบินหางดอกหญา้ โดยจบัแมลงปอมาเด็ดหางออก แลว้เอาดอกหญา้เสียบเขา้ไปที่กน้ ปล่อยใหม้นับินไปเป็นที่สนุกสนาน 

3549 เอื้อม      m 
reach; stretch 
out 

1172 44 

ชายหนุ่มเขยง่ตวัเพียงนิดเดียวกเ็อื้อมมือปาดฝุ่ นออกจากองคพ์ระได ้

3550 ผูต้อ้งหา               
accused; 
defendant 

980 53 

ผูต้อ้งหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยงัซัดทอดถึงตวัผูบ้งการท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคดีน้ี 
3551 อุตส่าห์         endeavor; try 915 56 

ลูกไม่น่ามีความคิดอยา่งนั้นเลย เสียแรงท่ีพ่ออุตส่าห์ไวใ้จ  

3552 สลกั        carve; sculpture 528 75 

ผมจะตอ้งออกแบบรายละเอียดถึงน๊อตทุกตวั สลกัทุกตวั  

3553 ถู      rub; scrub; wipe 693 67 

ค าว่ากรางหมายถึงถูหรือขดัแต่งไมด้ว้ยบุง้หรือตะไบ   

3554 เร่งด่วน           pressing; urgent 778 63 

ขณะน้ีสันติบาลก าลงัติดตามสืบสวนเกี่ยวกบัการจา้งฆ่าผูว้า่ฯ อยา่งเร่งด่วน 
3555 ยอ     praise; flatter 544 74 

ส่วนต่างๆ ของผกัที่ใชเ้ป็นอาหารไดแ้ก่ใบเช่น ใบยอ ใบชะมวง ใบยา่นาง ใบบวับก 

3556 โรงไฟฟ้า  o           
powerhouse; 
power plant 

644 69 

ปัจจุบนัน้ีโรงไฟฟ้าในไทยกเ็ร่ิมหนัมาใชน้ ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงแลว้  

3557 บูรณาการ bu              integration 681 67 

การใชว้ิธีบูรณาการกบัการศึกษาจะช่วยลดความซ ้ าซ้อนของเน้ือหาวิชาและจ านวนเวลาเรียน 
3558 ชายา           wife; consort 474 77 

พระอภยัมณีไดน้างเงือกเป็นชายา    

3559 อาณานิคม               om 
colony; 
dependency 

984 53 

พระองคท์รงพระเจริญวยัข้ึน ในระยะที่ประเทศจกัรวรรดินิยมตะวนัตกก าลงัล่าอาณานิคม 
3560 ง่ายดาย           easily 480 77 

วิภาสามารถผา่นเขา้ไปแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศไดอ้ยา่งง่ายดาย  

3561 มธัยมศึกษา m        om          
secondary 
education 

673 68 

พ่อส าเร็จมธัยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทดั 
3562 สายน ้า         m stream 473 77 

เกาะแก่งของแต่ละสายน ้าไม่อ  านวยต่อการสัญจรขนส่งสินคา้  

3563 ระบาด     b    
spread; be 
dispersed 

617 70 

โรคน้ีมกัจะระบาดในฤดู     
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ฝน 

3564 เคร่ืองดนตรี           o    i  
musical 
instrument 

630 70 

รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนตอ้งสนบัสนุนนกัเรียนทุกคนเล่นเคร่ืองดนตรี 1 ชนิด 
3565 น่าน      territory 499 76 

นายอ าเภอตอ้งไปประจ าอยูท่ี่น่านเป็นเวลา 1 ปี   

3566 เจ๊      elder sister 1023 51 

วนัน้ีพ่อกบัแม่ไม่อยูบ่า้น ฉันเลยตอ้งใหเ้จ๊ท ากบัขา้วใหก้ิน  

3567 ดูงาน  u       
observe 
activities; inspect 

632 70 

การดูงานคร้ังน้ีนอกจากจะไดรั้บความรู้ทางประวติัศาสตร์แลว้ยงัไดต่ื้นตากบัส่ิงท่ีไม่เคยพบดว้ย 
3568 เบียด b     crowd in 479 77 

เขาเบียดเขา้ไปในฝูงชน     

3569 วงเงิน  o       financial amount 1296 38 

ธนาคารอนุมติับตัรเครดิตใหเ้ขาในวงเงิน 50,000 บาท   

3570 ฟ้องร้อง             
sue; accuse; 
charge 

743 64 

เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาปรับเป็นเงินหน่ึงลา้นบาท 
3571 อุด     plug; stop; block 784 62 

แม่ใชก้าบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกขา้วหลามก่อนน าไปเผาจนสุก 
3572 ทึบ       dense; opaque 520 75 

ตน้ไมข้ึ้นขา้งร้ัวเป็นพุ่มหนาทึบจนมองไม่รู้ว่าร้ัวสีอะไร   

3573 พาด       lean; lean against 635 69 

เขาพาดบนัไดไวข้า้งก  าแพง โดยใหลู้กชายช่วยยดึที่ฐานไวด้ว้ย  

3574 หนวด       mustache 783 62 

เขาลูบหนวดเหนือริมฝีปาก พลางนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา  

3575 เซ็ง  e  be bored 732 65 

การณรงคเ์ลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม   

3576 ที่อยูอ่าศยั                  residence; home 585 72 

บา้นเรือนที่อยูอ่าศยัของชาวโซ่งในปัจจุบนัปรับเปลี่ยนมาเป็นบา้นไทยจนแทบไม่เหลือเคา้โครงเดิม 
3577 บอล b    ball 918 56 

เม่ือเขาโยนลูกบอลกระดอนแตะพื้นไปยงัก  าแพง ดรรชนีหกัเหจะเป็นเท่าไร 
3578 ชนชาติ    o         nationality 841 59 

ชนชาติคือกลุ่มมนุษยท์ี่ผูกพนักนัโดยพนัธะแห่งการมีวฒันธรรมเป็นแบบเดียวกนั 
3579 ทะเลสาบ       e       lake 498 76 

ที่ราบสูงชิงไห่ - ธิเบต มีทะเลสาบมากมาย   

3580 แฟ้ม     m file; folder 477 77 

ขอ้มูลของโรงพยาบาลที่เกบ็ไวใ้นแฟ้มมกัจะเป็นทะเบียนคนไขปั้จจุบนั และทะเบียนแพทยแ์ละนางพยาบาล 
3581 โรย  o   sprinkle; wither 504 76 

ดอกไมเ้ร่ิมโรยไปตามเวลา    
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3582 เงินสด         cash 676 67 

ระบบยอ่ยเงินสดจะพิมพใ์บน าฝากและเชค็ความถูกตอ้งอีกคร้ังหลงัจากน าเงินฝากเรียบร้อยแลว้ 
3583 ปริ      

part; open 
slightly 

600 71 

มะขามเทศก าลงัมีฝักแก่จดัฝักสีแดงก ่าแตกปริจนเห็นเน้ือสีขาวแน่น  

3584 ลูกหน้ี          debtor 1145 44 

หลงัสงครามเยอรมนีเป็นลูกหน้ีรายใหญ่ท่ีมีเจา้หน้ีถึง 11 ราย มีหน้ีสินจ านวน 3.3 หม่ืนลา้นเหรียญ 
3585 วนเวียน  o   i    circle; og around 511 75 

ผมวางหูโทรศพัทไ์ปนานแลว้ แต่เสียงจากปลายสายยงัคงวนเวียนอยูใ่นหวัของผม 

3586 คาบ       
overlap; hold 
between lips 

553 73 

เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจา้พ่ออยา่งเรียบร้อยหมดเปลือก  

3587 เจา้หน้ี          creditor 1034 49 

ผูห้ญิงท่ีก  าลงัเดินมาหาเรานั้นเป็นเจา้หน้ีของเราเอง   

3588 บริบูรณ์ b        bu   complete; whole 696 66 

ชายไทยทุกคนจะตอ้งถูกเกณฑท์หารเม่ืออายคุรอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหนา้ที่ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
3589 แพร       silk 747 63 

ผา้ไตรของสมเดจ็พระสังฆราชเป็นแพรอยา่งดี   

3590 มือขวา m         
right hand; 
assistant 

465 77 

หมอน่ีถือว่าเป็นมือขวาของเจา้พ่อคนดงั เลยท ากร่างใหญ่  

3591 ชายหาด             beach 618 70 

ภูเกต็มีชายหาดที่สวยงามตามธรรมชาติอยูจ่  านวนมาก   

3592 พระราชพิธี                        i  royal ceremony 468 77 

ระหว่างที่ประทบัอยูใ่นประเทศไทย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลไดท้รงประกอบพระราชพิธีและเสดจ็เยีย่มสถานที่ส าคญั
หลายอยา่ง 

3593 ส่วนผสม             m 
ingredient; 
component 

802 61 

ไอน ้าเป็นส่วนผสมส าคญัยิง่ของอากาศ เพราะไอน ้าเป็นตน้เหตุของการเกิดฝน… 
3594 กระดาน           board; plank 536 74 

สะพานน้ีท าดว้ยกระดานเพียงแผ่นเดียว    

3595 ลี้     
flee; hide; 
escape 

835 59 

สัตวป่์านอ้ยใหญ่หลบลี้หนีผูค้นไปหากินในป่าลึกกนัเกือบหมด  

3596 จ่า      write 572 72 

อยัการจงัหวดัจนัทบุรีไดล้งความเห็นสั่งฟ้องจ่ามี   

3597 ซอก       niche; corner 641 68 

หนูวิ่งเขา้ไปในซอก
ประตู     

3598 ความถี่      m      frequency 988 51 

ความถี่ในการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตเ์พิ่มข้ึนทุกปี   

3599 สูด      snuff; sniff 816 60 
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ฉันสูดกลิ่นของทะเลเขา้ไปเตม็ปอดจนรู้สึกสดช่ืนข้ึนมาบา้ง  

3600 

โทรศพัทมื์อถื
อ 

  o         m         mobile phone 842 58 

โทรศพัทมื์อถือรุ่นน้ีมีคุณสมบติัพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ 
3601 ลดั     cut across 613 70 

เขาลุกข้ึนเดินน าหนา้ ลดัสนามไปยงัสโมสรขา้ราชการ  

3602 ผลลพัธ์          result 717 64 

ผลลพัธ์ของสองบวกสามเท่ากบัหา้    

3603 พอ้ง        coincide 568 72 

ขอ้ความในกระดาษหนา้น้ีพอ้งกบัอีกหนา้หน่ึง   

3604 พยงุ      u  
support; help; 
assist 

481 76 

เม่ือถึงจุดหน่ึงซ่ึงแรงยกไม่สามารถจะพยงุเคร่ืองบินทั้งเคร่ืองไวไ้ดแ้ลว้เคร่ืองบินจะร่วงหล่นไป 
3605 บึง b   swamp 643 68 

บา้นไมส้องชั้นตั้งอยูริ่มบึง ในบึงมีผกัตบชวา หญา้ทนน ้า และบวัหลายชนิด 

3606 แบบจ าลอง b        m      
model; 
prototype 

1359 32 

ในต่างประเทศมีการใชค้อมพิวเตอร์ท าแบบจ าลองดา้นการแพทยต่์างๆ เช่น การระบาดของโรค 
3607 ก านนั kam nan village chief 594 70 

เขาเป็นก านนัคนแรกของต าบลที่ไดรั้บเหรียญตรา   

3608 นิทรรศการ                  exhibition 956 52 

เชิญชมงานนิทรรศการแสตมป์ไทยขา้งในหอประชุม   

3609 คล ้า      m dark; tanned 687 66 

นอ้งสาวเขาผวิไม่คล ้าเหมือนเขา    

3610 หลอดเลือด              blood vessel 1314 34 

การเป็นเบาหวานแลว้ไม่รู้ตวัไม่รักษาท าใหเ้กิดผลเสียต่อหวัใจหลอดเลือดและไต 
3611 เยอะแยะ           many; much 696 65 

เรามีความตอ้งการที่จะจ าโน่นจ าน่ีเยอะแยะไปหมด   

3612 เกา kaw scratch 556 72 

พ่อพรานนัง่น่ิงส่วนลูกพรานเกาหวัยกุยกิจนหา้งโยก   

3613 ด้ือ      
persistent; 
stubborn 

709 64 

คนไขท่ี้ด้ือไม่ยอมกินยา พยาบาลตอ้งช่วยกรอกยาใส่ปาก  

3614 คอนเสิร์ต             concert 823 59 

สมาคมดนตรีจดัประกวดคอนเสิร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนน้ี  

3615 สรรพส่ิง             everything 624 69 

สรรพส่ิงในโลกลว้นเป็นไปตามกรรมของมนั   

3616 ว่างงาน           unemployed 805 59 

พอถึงฤดูแลง้ชาวนาจึงจะวา่งงานปลูกขา้วมาท างานหตัถกรรมพื้นบา้นได ้
3617 แนะแนว           direct; guide 1281 35 
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ปัจจุบนัทุกโรงเรียนมีอาจารยท์ี่ใหก้ารแนะแนวทางดา้นการศึกษาแก่นกัเรียนที่จะสอบเขา้มหาวิทยาลยั 
3618 ภาค ี        i  

member; 
participant 

932 53 

ประเทศไทยมิไดเ้ป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ   

3619 ลกัลอบ           
smuggle; commit 
adultery 

579 71 

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองลกัลอบน าสินคา้เขา้มาทางชายแดนภาคใตเ้สียเอง 
3620 ขอ้คิด            idea 485 76 

ประธานบริษทัไดฝ้ากขอ้คิดใหแ้ก่พนกังาน   

3621 ย ัว่      provoke; arouse 589 70 

เธอชอบไปยัว่เขาเด๋ียวเขากโ็กรธใหจ้ริงๆ แลว้จะมานัง่เสียใจ  

3622 จ้ิม    m dip; plunge 594 70 

การปลูกผกัจะตอ้งใชว้ิธีเอาไมจ้ิ้มดินใหเ้ป็นหลุมก่อนเพื่อหยอดเมลด็พนัธ์ุพืช 
3623 เกย ์  e  gay 616 69 

สาเหตุการติดโรคเอดส์ในคนไขท้ี่ตรวจพบในเมืองไทย เกือบทั้งหมดเป็นเกยซ่ึ์งมีเพศสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ 
3624 ชอบใจ              be satisfied 684 65 

เดก็ๆ ชอบใจเม่ือไดรั้บขนมและลูกกวาดจากคุณครู   

3625 ตึง     tight; tense 655 67 

เราควรด าเนินตนใหเ้ป็นสายกลาง คือ ไม่หยอ่นและไม่ตึงไปนกั  

3626 แตม้     m mark; smear 909 54 

พอจนแตม้เขา้เขากย็กักระสายไปพูดเร่ืองอื่น   

3627 ผูซ้ื้อ           buyer 715 64 

รถนัง่ขนาดเลก็ยงัครองใจกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดป้านกลางถึงดีซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู ่

3628 วุฒิสภา                  
Senate; upper 
house 

1253 36 

นายเชาวน์ไดรั้บการเสนอช่ือจากวุฒิสภาใหเ้ป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

3629 เนียน  i    
smooth; tender; 
delicate 

755 62 

เธอไดรั้บรางวลัสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย  

3630 เอน็ดู  e   u  
be merciful; 
loving; kind 

868 56 

คุณยายเอน็ดูหลานๆ เพราะสงสารท่ีพ่อแม่ท้ิงไป   

3631 โทน   o   tone 591 70 

กระทิงโทนตวันั้นรูปร่าง สีสันกค็ลา้ยๆ แม่ แต่สูงและล ่าสันกว่าแม่หน่อย 

3632 นดัหมาย     m    

make an 
appointment 
with 

517 74 

สมศรีนดัหมายกบัสุดาไปตีกอลฟ์ในวนัหยดุน้ี   

3633 กิโลกรัม      o     m kg 652 67 

ขา้วโพดพนัธ์ุพื้นเมืองใหผ้ลิตผลประมาณ 250-300 กิโลกรัมต่อไร่  

3634 หงส์     swan 507 74 

หงส์หลายฝูงก  าลงัมุ่งหนา้ไปยงัประเทศเขตร้อน   

3635 แร่      
rush into; og 
straight for 

634 68 
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ผูใ้ดจะส ารวจแร่จะตอ้งไดรั้บอาชญาบตัรส ารวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี 

3636 เอกราช              
autonomy; 
independence 

762 61 

เมืองข้ึนขององักฤษก าลงัไดรั้บเอกราช 
   

3637 นกัลงทุน      o    u  investor 816 58 

นกัลงทุนต่างชาติสนใจไปลงทุนในเวียดนามเพราะค่าแรงยงัถูกอยู่  

3638 ซัด     throw; blame 606 69 

เขาซัดความผิดใหก้นัและกนั    

3639 ตอง      banana leaf 576 70 

ยายเอาถัว่เน้ือหนบัโขลกกบัเกลือแลว้กค็วกัข้ึนห่อใบตอง  

3640 สืบสวน             
investigate; look 
into 

1195 39 

ต ารวจก าลงัสืบสวนคดีความจากผูต้อ้งสงสัยอยู่ ไม่ไดน่ิ้งนอนใจอยา่งท่ีเป็นข่าวแต่อยา่งใด 

3641 เสมอภาค    m          be equal 972 50 

ขอ้มูลสองขา้งไม่เสมอภาคกนั 
   

3642 พลนั       
promptly; 
instantly 

666 66 

ปีน้ีตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส าหรับซักดว้ยมือท่ีสงบมานานกพ็ลนัระเบิดศึกโปรโมชัน่กนัข้ึนอีกคร้ัง 
3643 ลาภ      fortune; luck 564 71 

ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ 
   

3644 ทวน   u    
review; og over; 
proceed against 

657 66 

นกัรบโบราณจะใส่เส้ือเกราะ และถือทวน   

3645 โปร่ง       
clear; spacious; 
transparent 

652 66 

เส้ือท่ีเธอออกแบบนั้นเป็นชุดราตรีสมยัใหม่ใชผ้า้ลูกไมสี้ด าโปร่งตั้งแต่ช่วงตวัเส้ือท่ีเปลือยไหล่มีเพียงเส้นสายเด่ียวคลอ้งไหล่ทั้งสอง 
3646 ชุน    u  mend; repair 960 51 

กางเกงตวัน้ีเป็นตวัเดียวท่ีพี่สาวตดัใหใ้ส่จนกน้ขาดกต็อ้งปะชุนเอา  

3647 ระวาง          

tonnage; 
position; duty; 
mission 

1138 41 

เขาเช่าระวางเรือส าหรับบรรทุกขา้วส่งออก   

3648 ภาวนา             pray; wish; hope 738 62 

พวกเราไดแ้ต่ภาวนาใหส้งครามยติุไดโ้ดยเร็ว   

3649 ลุย luj wade 650 66 

ฉันลุยลงไปเกบ็สังกะสีหลงัคาครัวท่ีปลิวจมหายลงไปในน ้า  

3650 ขอ้ก  าหนด         m     regulation; rule 858 56 

การวิจยัขั้นพื้นฐานกลายเป็นขอ้ก  าหนดเบ้ืองตน้ของการท าวิจยั  

3651 ต ่าสุด   m     minimum. 674 65 

ใบสั่งซ้ือต ่าสุดของสินคา้ชนิดน้ี คือ 500 ช้ิน   

3652 ฉัตร       
tiered umbrella; 
teacher 

507 74 

คุณหญิงบุญเรือนไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นท่านผูห้ญิงบุญเรือนเม่ือวนัฉัตรมงคล 

3653 แจง้ความ             m report; inform 620 68 
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เขาไม่ไดไ้ปแจง้ความกบัต ารวจเพราะรู้ว่านัน่มนัไร้ประโยชน์โดยส้ินเชิง 

3654 ขอ้เรียกร้อง                   
claim; demand; 
request 

1020 47 

ผูป้ระทว้งไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องต่อเจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบ   

3655 แนะ      
advise; suggest; 
guide 

574 70 

อาจารยช้ี์แนะใหน้กัเรียนเลือกเรียนตามสาขาท่ีถนดั   

3656 ค าร้อง    m       petition; request 798 59 

พนกังานอยัการยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขงัผูต้อ้งหา  

3657 ลืมตา    m     open eyes 851 56 

คร้ันผมลืมตาแลว้มองออกไปขา้งนอกจึงรู้ว่ามนัเป็นความจริง  

3658 ส่งมอบ     m     send to; transfer 744 61 

รัฐบาลอฟักานิสถานปฏเิสธที่จะส่งมอบตวัผูก้่อการร้ายใหก้บัสหรัฐฯ  

3659 ญาณ      perception 645 66 

เม่ือใจเราหนกัแน่นเป็นกลางแลว้ ความคิดพิจารณาญาณกก็ระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์ 
3660 วิหาร          temple 564 71 

หลวงพ่อไดพ้ฒันาวดับางพระอยา่งจริงจงัจนโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมีครบถว้น 
3661 เกบ็รักษา             keep; preserve 897 53 

กรมศิลปากรไดส้อบคน้ตน้ฉบบัลานทองพบว่าตน้ฉบบัดงักล่าวเกบ็รักษาอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
3662 คู่รัก          lover; couple 626 67 

เขาตอ้งการหาเพื่อนหญิงท่ีจะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกนั 
3663 แยกแยะ            distinguish 612 68 

เดก็ยิง่สามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได ้   

3664 หมู่เกาะ m        archipelago 641 67 

หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมากมาย    

3665 ขอ้เสนอแนะ                    
suggestion; 
counsel 

829 57 

จิตแพทยต์อ้งการใหผู้ป่้วยรับขอ้เสนอแนะเร่ืองการนัง่สมาธิเพื่อการบ าบดัทางจิต 

3666 เสียเปรียบ             
be 
disadvantageous 

545 72 

ความที่คนไทยไม่เช่ียวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ  ท าใหเ้สียเปรียบชาวต่างประเทศในดา้นการคา้อยา่งมาก 
3667 แกต้วั       u   make an excuse 605 68 

ครูใหโ้อกาสนกัเรียนแกต้วัในการสอบอีกคร้ัง   

3668 ผูรั้บผิดชอบ                       

person in charge; 
responsible 
person 

637 67 

รัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร   

3669 คาดการณ์            
anticipate; 
predict 

561 71 

ขา้พเจา้จึงรู้วา่ตนเองคาดการณ์ผิดในเร่ืองความยากล าบากของการเดินทาง 
3670 กีดกนั          obstruct; block 675 65 

ก าแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาไดก้ีดกนัไม่ใหค้นนึกคิดถึงกามารมณ์ 
3671 หวัเมือง      m     provinces 610 68 
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เดิมประเทศไทยมีหวัเมืองใหญ่ๆ หลายหวัเมือง   

3672 ตั้งตวั      u   
establish 
yourself 

532 72 

เขาตั้งตวัเป็นหวัหนา้กลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากใหเ้ขาเป็น  

3673 แววตา          
expression of 
eyes 

1156 39 

ใบหนา้ของแม่ปรากฏรอยยิม้ท่ีมุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเลา่กมี็ประกายแห่งความสุขยิง่นั 
3674 จูบ       kiss 1025 46 

คนชาวตะวนัออกไม่จูบกนัในที่สาธารณะ   

3675 นามธรรม    m m     m abstract 764 60 

ความดีความชัว่เป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้   

3676 วิตามิน         mi  vitamin 1142 40 

ถา้ร่างกายขาดวิตามินจะท าใหเ้ป็นโรคต่างๆ ไดง่้าย   

3677 เต่ีย      father 517 73 

เม่ือเต่ียทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เต่ียรู้สึกเก๊กซิมมากท่ีเลี้ยงลูกไม่ไดดี้ 
3678 กอลฟ์       golf 911 52 

หลงัจากทุ่มเทกบังานมาอยา่งหนกั เขาไปออกรอบตีกอลฟ์กบัหวัหนา้อยา่งสบายใจ 
3679 เจาะจง         o  specify; define 728 62 

ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบา้นเถา้แก่ผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ 

3680 สาธารณรัฐ                    republic 497 74 

ประเทศจีนมีช่ือเตม็ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

3681 ประจวบ             coincide 500 74 

เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกนัพอดี 
   

3682 ขอ้สอบ             examination 485 74 

อาจารยม์กัจะออกขอ้สอบแบบอตันยัเพื่อทดสอบความรู้ที่แทจ้ริงของนกัศึกษา 

3683 ส่วนทอ้งถิ่น                   local part 958 49 

ภาษีบ  ารุงทอ้งท่ีเป็นภาษีทอ้งถิ่น ซ่ึงจดัเกบ็โดยหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น 
3684 โมฆะ mo       void; null; invalid 1302 31 

การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยงัไม่บรรลุนิติภาวะ   

3685 ปีงบประมาณ  i           m    
fiscal year; 
budget year 

1139 40 

กปภ. ไดด้  าเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายก าลงัผลิต และขยายพื้นท่ีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537 

3686 กายภาพ                physical 762 60 

วิทยาศาตร์ทางกายภาพ ศึกษาเกี่ยวกบัสสารและพลงังาน  

3687 บ่งช้ี b         
indicate; point 
out 

577 69 

ผูว้ิจยัไม่อาจบ่งช้ีถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท  าใหเ้กิดอตัราการแทง้ลูกเพิ่มสูงข้ึน 
3688 อคติ            bias 625 67 

เราจะมีอคติหรือมองเห็นขอ้บกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองขา้มขอ้บกพร่องเหล่าน้ีในพวกเรากนัเอง 
3689 กรัม kram gram 844 55 
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พลอยเมด็น้ีหนกัสองกรัม 
    

3690 คิดมาก      m    stress. 675 64 

เธออยา่คิดมากไปเลย ผูจ้ดัการไม่ไดต้ั้งใจจะต าหนิเธอหรอก  

3691 ตึงเครียด             tense; strained 516 72 

จิตใจของผูท่ี้อพยพดว้ยความไม่สมคัรใจจะตึงเครียดยิ่งกว่าพวกท่ีสมคัรใจ 
3692 การ์ด      card 741 60 

นกัมวยตั้งการ์ดสูง ไม่เปิดช่องใหถู้กน็อกไดง่้ายๆ   

3693 เทือกเขา              mountain range 540 71 

แม่น ้าปิงมีตน้น ้าอยูท่ี่เทือกเขาแดนลาวในเขตจงัหวดัเชียงใหม่  

3694 ดีเซล  i   e   diesel 638 66 

รถยนตค์นัน้ีใชน้ ้ามนั
ดีเซล     

3695 ลงัเล      e  
hesitate; be 
uncertain 

782 58 

นกัลงทุนต่างชาติยงัคงลงัเลที่จะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย  

3696 ร้องทุกข์            complain 593 68 

ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกขก์นัอยูเ่นืองๆ เน่ืองจากหนูท าลายทรัพยสิ์นและพืชพนัธ์ุธญัญาหาร 
3697 เกร็ง   e  contract; harden 680 63 

เราต่างนัง่ซึม ศีรษะหลุบต ่า เกร็งมือทั้งสองขา้งจนเส้นเอน็ท่ีล  าแขนเตน้ระริก 

3698 นิจ     
habitually; 
regularly 

569 69 

เธอโทรศพัทไ์ปหาแม่อยูเ่ป็นนิจ    

3699 ทรุด     
sink; sag; 
collapse 

743 60 

พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขดุน ้าบาดาลข้ึนมาใชม้าก  

3700 นิดหน่ึง          for a while 799 57 

แขกรับเชิญนั่งอึ้งไปนิดหน่ึง ก่อนตอบออกมาอยา่งฉลาด  

3701 กลาโหม           m 
Ministery of 
Defence 

797 57 

เขาเป็น รมช. กลาโหมคนปัจจุบนั    

3702 ระแวง          suspect 474 74 

ผูมี้สุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยข้ีระแวงไม่ไวว้างใจแมแ้ต่ตนเอง  

3703 ประหลาดใจ                
amazed; 
surprised 

699 62 

คุณแม่ประหลาดใจว่าต ารวจมาท าอะไรที่บา้น   

3704 พ่อคุณ         u  

title of 
comradarie given 
to friends 

756 59 

ขอทานชราไดแ้ต่เฝ้าออ้นวอนชายหนุ่มว่า พ่อคุณ ท าบุญท าทานหน่อยเถอะ 
3705 ปีศาจ  i       ghost; demon 718 61 

ปีศาจเขา้สิงเขาได ้เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ   

3706 กูเ้งิน         borrow money 587 68 

พนกังานพากนักูเ้งินบริษทัไปใชห้น้ีเพราะดอกเบ้ียถูกมาก  

3707 เค้ียว        chew 591 68 
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เดก็ๆ ควรจะเค้ียวขา้วใหล้ะเอียดก่อนท่ีจะกลืน   

3708 สโมสร    mo        
meet; talk; 
associate 

845 54 

ตั้งแต่ยา้ยมาท างานท่ีน่ี เขาไม่มีเวลาสโมสรกบัเพื่อนฝูงเลย  

3709 ร้ัง     hold back 638 65 

แมว้่าโลกจะร้อนข้ึน เน่ืองจากปฏิกิริยาเรือนกระจก แต่ประเทศใหญ่ๆ ทั้งหลายกย็งัร้ังรอ ไม่ยอมลงมือก าหนดแผนแน่นอนท่ีจะแกปั้ญหาน้ี 

3710 ประชาคม              om community 636 65 

กลุ่มประชาคมยโุรปรวมก าลงักนัต่อสู้กบัประเทศอื่นทางเศรษฐกิจ  

3711 ตา้น      resistant; oppose 785 57 

ทหารของฝ่ายไทยตา้นทหารที่ลกัลอบเขา้มา เม่ือหลบกระสุนปืนใหญ่ 
3712 คลินิก           clinic 565 69 

พอมีโรงพยาบาลประจ าอ  าเภอเปิดท าการกมี็คลินิกของนายแพทยก์เ็กิดข้ึนหลายแห่ง 
3713 เฟอร์นิเจอร์              furniture 495 73 

การโยกยา้ยเฟอร์นิเจอร์เป็นเร่ืองท่ีไม่สนุกและค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหญ่ 
3714 เบียดเบียน b     bi    exploit; molest 472 74 

พวกโจรสลดัเร่ิมเบียดเบียนคนชาติเดียวกนัเอง   

3715 บรรจง b     o  neatly; elaborate 487 73 

เธอบรรจงปัดสีแรงเงากลีบตาท าใหด้วงตาดูคมซ้ึงข้ึน   

3716 พวง   u    bunch; cluster 559 69 

ดอกไมท่ี้ใชร้้อยเป็นพวงอุบะใชด้อกลัน่ทมเป็นพื้นหรือไม่กใ็ชด้อกบานบุรีมาผสม 
3717 เทนนิส   e       tennis 881 52 

ในที่สุดเขากส็ามารถช่วงชิงต าแหน่งนกัเทนนิสมือวางอนัดบัหน่ึงของโลกมาครองได้ 

3718 ขอ้พิพาท                  
dispute; 
argument 

933 49 

เม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึน คู่กรณีควรใชว้ิธีแกปั้ญหาโดยสันติวิธี  

3719 สั่งซ้ือ          order; request 485 73 

ทางโรงเรียนจะสั่งซ้ือเบาะลมมาใหม่ส าหรับใชใ้นวิชายดืหยุน่  

3720 หิมะ     m   snow 541 70 

ยอดเขาเอเวอเรสตมี์หิมะปกคลุมตลอดปี   

3721 ถาด       tray 535 70 

เราจดัผลไมใ้ส่ถาด เพื่อถวายพระ    

3722 หวัหนา้พรรค               party leader 792 56 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั หวัหนา้พรรคชาติพฒันาประกาศวางมือทางการเมืองในวนัที่ 1 มกราคม 2540 
3723 กร๊ีด       scream 1130 37 

เพื่อนที่ท  างานกร๊ีดทนัทีเม่ือทราบข่าวร้ายว่าไฟไหมบ้า้น  

3724 เชียร์    i   cheer 589 67 

เดก็ๆ เชียร์นกัฟุตบอลของโรงเรียนตนดว้ยการร้องเพลงและโห่ร้องเม่ือยงิประตูได้ 
3725 เซล  e   cell 499 72 
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เซลลม์ะเร็งจะแตกตวัในเวลาอนัรวดเร็ว 
   

3726 วูบ      
move past at 
great speak 

786 56 

ผมเห็นเงาด าวูบผ่านไปอยา่งรวดเร็วและตามดว้ยเสียงโครมสนัน่  

3727 ที่แท ้            actually 503 72 

เราไดท้  าการวิจยัเร่ืองน้ีแทบเป็นแทบตาย ที่แทมี้คนอื่นเขาท ามาก่อนแลว้ และดีกว่าเสียดว้ย 
3728 รุ้ง     rainbow 594 67 

หลงัฝนตก พวกเดก็ๆ จะรอมองดูรุ้งดว้ยความต่ืนเตน้  

3729 เร่ิมแรก     m       beginning; first 480 73 

การรับรู้ของเดก็ๆ นั้นเร่ิมแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ  

3730 คะแนนเสียง                 vote; ballot 828 54 

ส่วนหน่ึงของความส าเร็จของหวัคะแนนในการชกัจูงใหช้าวบา้นลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัรที่ตนสนบัสนุนคือ การที่หวัคะแนนมี
ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัชาวบา้น 

3731 โยกยา้ย           
remove; dismiss; 
send away 

602 66 

นายกฯ สั่งหา้มเกษตรฯ โยกยา้ยระดบั 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ 
3732 เท ่      be stylish; smart 614 66 

เขาแสนจะเท่และดูสง่าเม่ือแต่งชุดต ารวจ   

3733 บวม bu  m as 675 62 

การแพว้สัดุที่ใชเ้ยบ็แผลอาจท าใหร่้างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อกัเสบ เป็นเหตุใหแ้ผลมีขนาดใหญ่ข้ึน 
3734 มุ่งหนา้ m       head for 514 71 

คนหิวขา้วจะไม่เดินไปแถวๆ หอ้งนอนหรือหอ้งน ้า แต่จะมุ่งหนา้เดินตรงไปท่ีหอ้งครัว 
3735 น ้าปลา   m      fish sauce 510 71 

ขอน ้าปลามาเติมแกงจืดอีกนิดเพื่อเพิ่มรสชาติ   

3736 กรง   o  cage; cage 485 73 

ผูร้้ายถูกต ารวจจบัเขา้กรง     

3737 ฮอร์โมน     mo   hormone 1031 42 

หนา้ที่หน่ึงของฮอร์โมนคือ คอยดูแลตรวจตราว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายท าหนา้ที่ไดเ้ป็นปกติ 
3738 เบส b    base; bass 618 65 

เบสท่ีสอง 

     

3739 ช้ืน         damp; wet 482 73 

ผา้ผืนน้ียงัช้ืนอยูเ่ลย เน่ืองจากวนัน้ีแดดไม่ออก   

3740 ระบ า     b m dance 477 73 

หญิงชราผูน้ี้ยงัมีความช านิช านาญในการระบ าอยู ่   

3741 กรรมกร   m m       
labor; unskilled 
laborer 

597 66 

ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่   

3742 กุญแจเสียง  u             clef 1267 29 

ต าแหน่งของตวัโนต้ที่อ่านออกเสียงต่างกนัถูกก  าหนดโดยเคร่ืองหมายก ากบับรรทดัซ่ึงเรียกว่ากุญแจเสียง 
3743 ป่ิน     hairpin 839 53 
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ผูห้ญิงในประเทศฉ้วยหลวัมกัมีป่ินทองหรือป่ินเงินปักผม  

3744 กดข่ี          oppress; depress 769 57 

ผูป้กครองประเทศระบบเผดจ็การมกัจะกดข่ีประชาชน   

3745 กระมงั      m   perhaps; maybe 764 57 

เหตุท่ีคนงานบางคนมาสายนั้นคงเป็นเพราะรถติดกระมงั  

3746 จา้งงาน            employ; hire 813 54 

เศรษฐกิจท่ีก  าลงัฟ้ืนตวัส่งผลใหบ้ริษทัจา้งงานพนกังานเพิ่มข้ึนกว่าปีก่อน 
3747 ครา       occasion 471 73 

พระนิกรหยบิยกค าสั่งสอนและการคน้พบของพระพุทธเจา้มาพูดหลายครา 
3748 กรรมสิทธ์ิ   m m      ownership 683 61 

ท่ีดินน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของมิสซังโรมนัคาทอลิก   

3749 พุทธศกัราช                       Buddhist era 666 62 

พ่อขนุรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อกัษรไทยข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 1826 
3750 ชาดก             fable 1095 38 

พระเวสสนัดรชาดกเป็นชาดกซ่ึงพุทธศาสนิกชนรู้จกักนัเป็นอยา่งดี  

3751 นงั     girl; woman 1085 38 

ฉันหา้มแกเดด็ขาด ไม่ใหไ้ปยุง่กบันงัผูห้ญิงคนนั้น   

3752 ตอนเยน็       e  evening 635 64 

ตอนเยน็ของทุกวนัเขาตอ้งกลบับา้นมารดน ้าตน้ไม ้   

3753 ภิกษุ          monk 629 64 

ภิกษุจะตอ้งไม่เมามวัพวัพนัในเร่ืองของทางโลก   

3754 กิโล      o  kilo 533 70 

แม่ซ้ือใบโหระพามาใส่ในแกงเป็นกิโล    

3755 ต่อย       sting 651 63 

วินยัต่อยกบัสมหมายท่ีสนามบอลเม่ือวานน้ี   

3756 กระเพาะ            stomach; belly 737 58 

หลงัจากการซุ่มโจมตีของขา้ศึก ทหารที่รอดชีวิตแทบจะไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะเลย 

3757 บงัคบับญัชา b        b         
command; 
direct; order 

796 55 

ท่านนายพลบงัคบับญัชานายทหารว่าใหทุ้กคนอยูใ่นระเบียบวินยัของทหารอยา่งเคร่งครัด 

3758 บ่อน b     
undermine; 
cockpit; casino 

849 51 

ผูช้ายร่างใหญ่คนนั้นเป็นหวัเบ้ียอยูท่ี่บ่อน   

3759 แม่น m     accurately 501 71 

นอกจากเขาจะชกัปืนไดไ้วแลว้ เขายงัยงิไดแ้ม่นเหมือนจบัวาง  

3760 ขา้งเคียง         i    beside; next to 557 68 

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัพกัในหอ้งขา้งเคียงกบัหอ้งของท่านรองผูว้่าฯ 

3761 พิกดั          
coordinates; 
tariff 

674 61 

ในการท าแผนที่จะมีการเกบ็สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายต่างๆ การวาดเส้นรูปหลายเหลี่ยมในลกัษณะของ 
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3762 โปร่งใส           transparent 633 64 

ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก  

3763 พระราชด าริ                   m     
royal thought or 
idea 

511 71 

การท าฝนเทียมเป็นโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ที่เกิดจากการเสดจ็เยีย่มราษฎรในชนบท 

3764 ตายตวั       u   
rigid; fixed; 
constant 

678 61 

คณะกรรมการมีบทลงโทษตายตวักบัผูท้ี่ท  าผิดกฏเกณฑข์องบริษทั  

3765 เกี่ยวเน่ือง              relate 496 72 

ส่ิงท่ีจะท าใหข้อ้มูลปรากฎอยูท่ี่กระดาษไดจ้ะตอ้งเกี่ยวเน่ืองกบัส่ิงหน่ึงคือเคร่ืองพิมพ์ 
3766 จรด         reach; stretch to 480 72 

เรานัง่เรือจากฝ่ังสงขลาไปสู่เกาะยอแลว้ขา้มทอ้งทะเลไปจรดฝ่ังหวัเขาแดง 
3767 ซอ     fiddle 525 70 

เขาถนดัเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทซอมากที่สุด   

3768 แผนงาน             
work plan; 
programme 

673 61 

แผนงานท่ีวางไวจ้ะเร่ิมด าเนินงานกลางปีน้ี   

3769 ยน่     
shorten; save; 
wrinkle 

643 63 

วิธีใหม่จะยน่ระยะเวลาในการอนุมติัใหเ้ร็วข้ึน โดยไม่ตอ้งผ่านเจา้หนา้ที่ 
3770 จ าน า    m   m pledge; pawn 620 64 

อยา่เพิ่งจ าน านาฬิกาเลยฉันจะใหย้มืเงินก่อน   

3771 ปัสสาวะ             urinate 952 45 

เดก็บางคนยงัปัสสาวะรดที่นอนจนถึงวยัเขา้เรียน   

3772 หมดั m   fist; flea 623 64 

นกัมวยพลาดท่าถูกหมดัจากคู่ต่อสู้เขา้อยา่งจงัจนเซถลาราวนกปีกหกั 
3773 กระเทียม        i  m garlic 575 67 

กระเทียมเป็นพืชชนิดหน่ึงส าหรับปรุงอาหารใหมี้กลิ่นหอม  

3774 สืบเน่ือง              

be because of; 
proceed; 
advance 

593 66 

ธุรกิจน้ีก  าลงัไดรั้บความนิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง สืบเน่ืองมาจากการขยายตวัของมินิคอม… 

3775 ค ้าประกนั    m          guarantee 655 62 

การซ้ือรถแบบผ่อนตอ้งมีคนมาค ้าประกนัสัญญาอยา่งนอ้ยหน่ึงคน  

3776 ยกั     
lift; raise; 
embezzle 

928 46 

บางคนพูดไปยกัค้ิวไปโดยไม่รู้ตวั    

3777 มหาอ านาจ m        m      
superpower; 
great power 

592 66 

ก่อนการคน้พบน ้ามนัเป็นตะวนัออกกลาง ไม่มีมหาอ านาจตะวนัตกใดใหค้วามสนใจเขตแดนน้ี 
3778 ปากกา          pen 566 67 

อยา่ใชป้ากกาขีดเขียนแผ่นดิสกเ์พราะแรงกดจากปลายปากกาจะท าใหเ้น้ือดิสกเ์ป็นรอยได ้
3779 เรียงราย  i         orderly 474 72 

ตุ๊กตาวางเรียงรายอยูใ่นร้าน แต่ละตวัลว้นน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซ้ือมาฝากหลานท่ีบา้นเสีย 2 ตวั 
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3780 เน้ือสัตว ์           meat 874 49 

เทา้เหยีย่วมีกรงเลบ็ท่ีแหลมคมมีอุง้เทา้ท่ีสากมากเพื่อใชใ้นการจบัสัตวแ์ละฉีกเน้ือสัตว ์
3781 สะดุง้         shocked 1011 41 

นอ้งคนเลก็ใชมื้อตบท่ีหลงักระต่ายจนสะดุง้และขยบัตวัไปขา้งหนา้นิดหน่ึง 
3782 ก๊ก     faction 478 72 

ก๊กพระยาตากหนีไปอยูจ่นัทบุรีหลงัจากกรุงแตก   

3783 สูงส่ง          lofty 476 72 

เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นบัหนา้ถือตาในวงสังคม   

3784 ยดั     eat; stuff; cram 545 68 

คนร้ายยดัศพหญิงสาวใส่กล่องกระดาษท้ิงไวท่ี้บริเวณขา้งหมู่บา้น  

3785 จูง   u   lead; induce 486 72 

เพื่อนบา้นยา่นใกลเ้คียงที่ยกโขยงหอบลูกจูงหลานออกมาฟังดนตรี  

3786 นิติ         
regulation; law; 
rule 

737 57 

นอ้งของเขาเรียนนิติอยูท่ี่ธรรมศาสตร์ปี 4 แลว้   

3787 ไซต ์ saj site. 926 46 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจดัท าขอ้มูลกฎหมายและพระราชบญัญติัเกี่ยวกบัยาลงเวบ็ไซต์ 
3788 โด่งดงั          famous 494 71 

ดาร์วินท่านเป็นนกัชีววิทยาที่มีช่ือเสียงโด่งดงั   

3789 เลง็  e  aim at 551 68 

ดวงเมืองเร่ิมทะมึนมืดดว้ยพลงัดาวองัคารเลง็มาท่ีดาวเสาร์อยา่งรุนแรง 
3790 ลวง  u    deceive 642 62 

ส่ิงเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาท่ีลวงตาเราเท่านั้นเอง   

3791 เมนู me   u  menu 628 63 

เมนูเดด็ของร้านน้ีคือตม้ย  ากุง้    

3792 สายลม       om wind 676 60 

ดอกหญา้ลอยควา้งไปตามสายลมอยา่งไร้จุดหมายเหมือนกบัชีวิตของฉัน 
3793 นายพล        o  general 557 67 

เร่ืองน้ีคงมีผูเ้กี่ยวขอ้งเป็นถึงนายพลหนุนหลงัอยู่   

3794 ห้ิว     carry 537 68 

เธอพยายามห้ิวกรงกระต่ายข้ึนอวด แต่ยกไม่ข้ึนดว้ยน ้าหนกัเกินตวั  

3795 กรด      acid 891 48 

กรดเป็นสารอนัตรายที่กดักร่อนโลหะได ้
   

3796 ขา้หลวง            governor 599 65 

คุณยา่ของดวงใจเคยเป็นขา้หลวงในวงัมาก่อน   

3797 เป้     knapsack 937 45 

เขาควกัแบงกสิ์บให ้รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แลว้เหวี่ยงเป้ข้ึนไหล่ 
3798 บ่า b   

inundate; flow 
over 

791 53 



210 
 

RANK WORD IPA ENGLISH RF DP  

พอฝนเร่ิมตก น ้าป่าจะบ่าไหลเซาะถนน ท าใหเ้กิดเป็นหลุมเป็นบ่อ 

3799 กรรมาธิการ   m m             commissioner 1038 39 

คณะกรรมาธิการขนส่งมวลชนจะประชุมเพื่อเตรียมการเร่ืองรถไฟฟ้า  

3800 มุข m   
path; balcony; 
trick; mouth 

498 71 

เจือทองเลี้ยวรถเขา้บา้น จอดกริบตรงใตช้ายคามุข   

3801 ปิดบงั     b   hide; conceal 537 68 

ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เร่ืองน่าอบัอายหรือตอ้งปิดบงัแต่อยา่งใด  

3802 ช ้า     m bruised 573 66 

ตาช ้าของเธอมีประกายข้ึนมาบา้ง    

3803 สนธิสัญญา                  treaty; contract 665 61 

ร่างสนธิสัญญาถูกแกห้ลายคร้ังหลายหนแลว้   

3804 มะนาว m        lemon; lime 512 70 

เธอช่วยผ่ามะนาวใหฉ้ันอีกซีกหน่ึงดว้ย 
   

3805 ถิ่นฐาน            homeland 526 69 

กล่าวกนัว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยูใ่นแดนจีน   

3806 แปะ      paste 566 66 

เขาเอาผา้ช้ินหน่ึงแปะแผลไวเ้พื่อกนัแผลถูกน ้า   

3807 ออกซิเจน             e   oxygen. 830 51 

การสังเคราะห์แสงเป็นส่ิงแรกท่ีท าใหเ้กิดออกซิเจนส่วนใหญ่ข้ึนในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ์ 
3808 ฟาด      

thrash; strike; 
beat 

671 60 

พ่อเอาไมต้ะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ คร้ังติดกนั  

3809 เส้นผม        m hair 567 66 

คนท่ีมีเช้ือชาตินิโกรจะมีเส้นผมแบนและหยกิ   

3810 สหภาพ             union 596 64 

คนงานรวมกนัตั้งสหภาพกรรมกรข้ึน    

3811 ตะกร้า          basket 468 72 

รัฐบาลรณรงคใ์หแ้ม่บา้นถือตะกร้าไปจ่ายกบัขา้วแทนการใชถุ้งพลาสติก 
3812 ผูเ้ยาว ์          minor; child 1031 38 

การเดินกม้หลงัเม่ือผ่านผูใ้หญ่ เป็นการปฏิบติัตนที่ผูเ้ยาวค์วรปฏิบติัต่อผูอ้าวุโส 
3813 คุณนาย   u       madam 811 52 

เธอถูกคุณนายหกัเงินเดือนเพราะท าจานแตกไปหลายใบ  

3814 แออดั         crowded 574 66 

สภาพตวับา้นเป็นแหล่งท่ีอยูอ่ยา่งแออดัและขาดสุขลกัษณะ  

3815 พื้นผิว             surface 619 63 

ปรากฏการณ์เอลนิโนชุดใหม่ทราบไดจ้ากการตรวจอุณหภูมิของพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ 
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3816 

ราชกิจจา
นุเบกษา 

                       b        
government 
gazette 

1030 38 

ปี 2424 พระองคเ์จา้เกษมสันตโ์สภาคยท์รงเป็นบรรณาธิการ เพื่อออกราชกิจจานุเบกษาเป็นคร้ังท่ี 3 ในวาระที่กรุงเทพมหานครอายคุรบ 
100 ปี 
3817 ค ่าคืน    m       night 485 71 

ผูป่้วยยติุชีวิตวยั 68 ปี ในค ่าคืนอนัเศร้าหมอง   

3818 ปวดหวั            headache 656 60 

เขาปวดหวัมากจนตอ้งกินยาแกป้วด    

3819 คลาน        crawl 586 65 

มีรถเก๋งคนัใหม่เอี่ยมคลานเขา้มาจอดที่หนา้ตึก   

3820 ถล่ม       m 
fall down; 
collapse 

715 57 

กองทพัญ่ีปุ่ นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน   

3821 คู่หมั้น      m   fiancee; fiance 672 59 

คู่หมั้นของเขาก าลงัศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ   

3822 พรรณนา             depict 832 50 

ทหารดว้ยกนัพูดภาษาทหารกนัสั้นๆ กรู้็เร่ือง ไม่จ าเป็นตอ้งพรรณนาอะไรมาก 

3823 สัมพนัธภาพ   m                relationship 772 53 

ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพนัธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยด าเนินไปดว้ยความไม่ราบร่ืนนกั 
3824 ยิม้แยม้   m     m smile widely 493 70 

คนเกิดปีชวดมกัเป็นคนพูดจาเดด็ขาด ไม่ค่อยยิม้แยม้มกัท าอะไรตามใจตนเป็นใหญ่ ฟังเหตุผลของคนอื่นเป็นคร้ังคราว 
3825 เคก้      cake 690 58 

แม่ยกเคก้ชอ็คโกเเลตท่ีแม่บอกว่าซ้ือมาจากเจา้โปรดมาให ้  

3826 โถง       hall; spacious 512 69 

แม่เหลียวมองไปทางโถงแลว้ลดเสียงลง เพราะกลวัพวกนั้นไดย้นิ  

3827 ปัญญาชน            o  scholar; graduate 727 56 

ภายหลงัการปฏิบติัโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลใหค้นระดบัปัญญาชนจ านวนมากมายตอ้งเสียชีวิตหรือถูกขบัไล่โดยลกัลอบกนัออกนอกประเทศ 
3828 หนา้ผาก           forehead 661 60 

เขาเอนตวัลงนอนบนแคร่ มือก่ายหนา้ผาก   

3829 ชาตินิยม             om nationalism 799 51 

ืิความเป็นชาตินิยมถูกปลูกฝังไวใ้นตวัของคนในชาติโดยไม่รู้ตวั  

3830 ชลประทาน    o                irrigation 649 60 

รัฐบาลก าลงัวางแผนเร่ืองการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภยัแลง้ในอีสาน 

3831 สัมปทาน   m          concession 806 51 

บริษทัไดรั้บสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดบัมูลค่าประมาณ 8 หม่ืนลา้นบาท 

3832 หนัหลงั         
turn one's back 
on 

870 47 

เดก็ในครรภท์ี่มีอาย ุ7 เดือนสามารถหนัหนา้ หนัหลงัไปทางดา้นขวาหรือซ้ายกไ็ด ้
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3833 ฝึกหดั          practice 560 66 

ทางโรงเรียนตอ้งประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่นกัเรียนที่ตอ้งการเขา้มาฝึกหดัในโครงการ 

3834 เหลือบ        
glimpse; glance 
at 

1002 38 

ตาของเขาเหลือบไปยงัชายคนนั้นอีก แต่คราวน้ีท าใหค้วามรู้สึกพลุ่งพล่านมากข้ึน 

3835 

พนกังาน
สอบสวน 

                         inquiry official 818 49 

การตั้งขอ้กล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหนา้ที่ของพนกังานสอบสวน ทีส่ามารถกระท าไดต้ามพยานหลกัฐานของต ารวจ 
3836 เผด็      hot; spicy 490 70 

เขาไม่ชอบอาหารรสเผด็     

3837 สนัน่        loudly; roaringly 569 65 

เสียงปืนดงัสนัน่ทั้งป่า แต่เสียงสะทอ้นกลบัมากึกกอ้งโหยหวนกว่ามาก 

3838 

หา้งสรรพสิน
คา้ 

                      shopping mall 470 71 

คนส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างในการจบัจ่ายสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ  

3839 ง่วง       tired; sleepy 644 60 

หลงัจากการเดินทางอนัยาวนานท าใหฉ้ันง่วงและหลบัไปในเวลาอนัรวดเร็ว 
3840 ลอด       pass through 628 61 

มุมตึกยงัคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหนา้ต่างที่ปิดสนิท  

3841 ผูส่้งออก                exporter 629 61 

การท่ีราคาไก่เน้ือตกต ่าในช่วงน้ี ท าใหผู้เ้ลี้ยง ผูผ้ลิต และผูส่้งออกตอ้งปรับตวั เพื่อใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
3842 เงินเฟ้อ          inflation 651 59 

นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อคร้ังน้ี  

3843 ช้ีขาด             judge; arbitrate 812 49 

ค าตดัสินของศาลช้ีขาดว่าจ าเลยสมควรถูกประหารชีวิต  

3844 หมกั m   ferment; pile up 474 70 

เราใชเ้ทคโนโลยกีารหมกัในการผลิตสินคา้ต่างๆ ที่เป็นจุลินทรีย ์เช่น ยสีตส์ าหรับท าขนมปัง 
3845 มอเตอร์ไซค์ m           motorcycle 564 65 

เขามีอาชีพเสริมคือขี่มอเตอร์ไซครั์บจา้งในซอย   

3846 กรีด       slit; scream 567 64 

ใบหนา้ของเขาถูกกรีดเป็นแผลพาดจากใบหูขา้งซ้ายจนถึงขากรรไกร 

3847 กรมศิลปากร   om              
fine arts 
department 

538 66 

เจา้หนา้ท่ีจากกรมศิลปากรไดส้ ารวจและขดุคน้ก  าแพงเมืองชั้นในของเมืองสุโขทยั 
3848 ฝ่ามือ     m   palm 654 59 

สุเทพใชฝ่้ามือตบโต๊ะอยา่งแรงดว้ยความโกรธ   

3849 เห่ียว       withered 504 68 

ดอกไมใ้นแจกนัเห่ียวหมดแลว้ ช่วยเปลี่ยนใหม่ใหด้ว้ย  
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3850 ประถมศึกษา         m          
primary 
education 

579 64 

เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น    

3851 จ๋ิว      tiny; midget 557 65 

ไมโครฟิลมเ์ป็นฟิล์มท่ีมีขนาดจ๋ิวมากๆ    

3852 ดุลยภาพ  u           
equilibrium; 
equality; balance 

976 38 

การที่ประเทศจีนมีระเบิดปรมาณูไดเ้ปลี่ยนดุลยภาพแห่งอ  านาจ โดยคิดว่าตนจะเรืองอ านาจอยูเ่ร่ือยไป 
3853 ฟ้ืนตวั        u   recover; improve 666 58 

ื้ญ่ีปุ่นเร่ิมฟ้ืนตวัหลงัจากสงครามโลก จนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลวัของอเมริกา 
3854 กลัน่กรอง            scrutinize 543 66 

ผูฟั้งตอ้งรู้จกักลัน่กรองค าพูดของผูท่ี้มาปราศรัยเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง  

3855 แอลกอฮอล ์              alcohol 528 67 

พยาบาลลา้งแผลใหน้อ้งดว้ยแอลกอฮอล ์   

3856 ขุ่น      turbid; muddy 605 62 

น ้าในแม่น ้าขุ่นเหลืองไปตลอดทั้งสายเพราะโคลนและตะกอน  

3857 ยานพาหนะ                  vehicle 678 57 

การปิดกั้นทางหลวงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลมีโทษจ าคุก 10 ปี 
3858 โธ่      what a pity 936 41 

โธ่! เธอจะไปถืออะไรกบัคนพรรคน์ั้น    

3859 เม่ือย m      feel stiff 581 63 

ฉันไม่รู้สึกเม่ือยทั้งท่ีนัง่งอขาอยูน่าน    

3860 นินทา  i       gossip 478 70 

การนินทาคนอื่นเป็นบาป 
    

3861 ลูบ      
grope; touch; 
stroke 

822 48 

การลูบหวัเดก็เป็นการแสดงความรัก ความเมตตา   

3862 แพน       spread; expand 622 60 

สีตามธรรมชาติของแพนเป็นสีที่ยากจะเลียนแบบได ้   

3863 กองก าลงั        m     forces 542 65 

เขาท างานใหก้บักองก าลงัป้องกนัราชอาณาจกัร   

3864 ร่าเริง          cheerful; happy 686 56 

เดก็ๆ ก าลงัเคลื่อนไหวกนัอยา่งร่าเริง    

3865 โตแ้ยง้ t         dispute; argue 663 58 

สถาปนิกโตแ้ยง้วิศวกรอยา่งเอาจริงเอาจงั   

3866 รุกราน r   ra n invade; attack 490 69 

การที่อิรักรุกรานคูเวตท าใหแ้ผนการของตะวนัตกในตะวนัออกกลางลม้ลง 
3867 โอบ      

embrace; 
surround 

712 54 

หญิงชราโอบร่างหลานชายเขา้มาไวใ้นออ้มอก   
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3868 จุดยนื t  t    n standpoint 509 67 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นจุดยนืของนายก่อจะเป็นตวัดึงเงินจากโครงการอื่นมามหาศาล 
3869 เกี่ยวพนั    a    an concern; deal 589 62 

ผูบ้ญัชาการไดส้อบสวนเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ เพราะเร่ืองน้ีเกี่ยวพนักบัความเป็นอยูข่องประชาชน 
3870 มูลฝอย m  n f     garbage; waste 1099 29 

มูลฝอยบางส่วนสามารถคดัแยก และน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้  

3871 ล าคอ lam      throat 717 54 

ล าคอแหง้ผากไปหมด     

3872 คุณลกัษณะ    n n  l   s   n   
characteristic; 
property; quality 

727 53 

นอ้งชายของท่านประธานบริษทัไม่มีคุณลกัษณะของความเป็นผูน้  าเลย 
3873 นุช n t younger sister 561 64 

แม่ของนุชเกิดในปี พ.ศ.2497    

3874 เรือนจ า r  an t am prison 538 65 

ผูคุ้มเบิกตวันกัโทษออกไปท างานนอกเรือนจ า   

3875 ผูกขาด           t have monopoly 611 61 

แมว้่ารัฐบาลไทยไดจ้ดัระบบผูกขาดการคา้ฝ่ินไว ้แต่เอาเขา้จริงๆ กย็งัตอ้งออมชอมกบัอิทธิพลเจา้พ่อทอ้งถิ่นอยู่ 
3876 ยอดเยีย่ม     t    am excellent 587 62 

ทะเลสาบแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในบรรดาสถานท่ีท่ีมีภูมิภาพงดงามยอดเยีย่มท่ีสุดของประเทศจีน 
3877 เสนอแนะ s   n    n    suggest 572 63 

เม่ือทหารเส่ือมศรัทธารัฐบาลกค็วรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จ าเป็นจะตอ้งน ามาเปิดเผยใหเ้ป็นข่าวเอิกเกริก 
3878 เอกภาพ               unity 545 65 

ส่ือมวลชนตอ้งท าหนา้ที่ของตนอยา่งรอบคอบ เพื่อมุ่งหมายสร้างเอกภาพใหเ้กิดข้ึนแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขดัแยง้ 
3879 เดินหนา้    n n   

advance; 
progress 

753 51 

โครงการเดินหนา้ไปพอสมควร 
   

3880 นยัน์ตา na  ta  eye 875 43 

นยัน์ตาของเพชราสวยมาก    

3881 แผ่ว        
faintly; softly; 
lightly 

888 42 

เสียงร้องครวญครางของเจา้สัตวร้์ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท  

3882 หนา้กาก n        mask 478 69 

หนา้กากที่แกท ามีหนา้ตาหนา้เกลียดน่ากลวั ส าหรับใชใ้นพิธีสะเดาะเคราะห ์
3883 พุธ    t wednesday 597 61 

บริษทั เจ เอส แอล ไดเ้ช่าเวลาช่วงวนัพุธ และพฤหสัเพื่อเสนอละครเร่ือง มุกมงักร 
3884 แก๊ง       gang 603 61 

เขาเคยอยูใ่นแก๊งยากูซ่า     

3885 บริบท      r     t context 854 44 

ตามบริบทน้ี 

     

3886 สารสนเทศ s   r  s n t   t information 749 51 

โทรคมนาคม เป็นสาขาหน่ึงของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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3887 ฎีกา t i   a  petition 726 52 

เขาเป็นผูพ้ิพากษาศาลฎีกา    

3888 ปฏิบติัธรรม         t t am 
practice for the 
dharma 

481 68 

ผูท้รงศีลปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด 
   

3889 วิพากษ ์           criticize; judge 843 45 

พวกเขามกัจะวิพากษรั์ฐบาลชุดน้ี ในบางเน้ือหาอยา่งค่อนขา้งรุนแรง 
3890 ช ารุด t  am r t 

dilapidated; 
damaged 

467 69 

สวนสัตวข์องเราช ารุดและเก่ามาก จ าเป็นที่จะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง 
3891 ลิตร l t liter 675 56 

รัฐบาลไดต้ดัสินใจข้ึนภาษีน ้ามนัเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท  

3892 แถลงข่าว t   l           
make a 
statement 

594 61 

เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกบัต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใชภ้าษาจีนและใชล้่ามแปล 
3893 วิว wiw scenery 497 67 

บริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  

3894 ต าหนกั tam n   palace 619 59 

ดา้นนอกของต าหนกัท่านจนัทร์ จดัแต่งเป็นสวนไมด้อกขนาดใหญ่  

3895 พราน   ra n hunter 519 66 

พรานตามสาบเสือไปจนถึงถ  ้าของมนั 
   

3896 สรรหา s n h   
search for; look 
for 

740 51 

บุชประกาศตั้งเง่ือนไขตอ้งสรรหาผูน้  าคนใหม่ท่ีไม่ใช่อาราฟัต  

3897 เช้ือโรค t     a r    germs; bacteria 561 63 

บาดแผลประเภทน้ีติดเช้ือโรคไดง่้าย เพราะมีส่ิงสกปรกเขา้ไปในบาดแผลตั้งแต่ตน้ 
3898 สมการ s  m   a n equation 983 35 

ภาษาที่มนุษยใ์ชมี้ลกัษณะเป็นค าพูด หรือเป็นสมการในการค านวณ แบบเดียวกบัท่ีใชใ้นวิชาพีชคณิต 

3899 แกนน า    n nam 
backbone; 
mainstay 

962 36 

การนดัพบหรือหารือกนัลบัๆ ของแกนน ากลุ่มน้ี มีข้ึนท่ีหอ้งท างานของหวัหนา้พรรค 
3900 ผูข้าย            vendor; seller 544 64 

ผูข้ายบา้นจดัสรรหวงัใหค้นที่มาดูบา้นชอบบรรยากาศภายในหมู่บา้น  

3901 ลายเซ็น la   sen signature 631 58 

ลายเซ็นของเขาเป็นลายเซ็นปลอมแน่ๆ    

3902 แยม้     m bloom; reveal 616 59 

เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิง่ข้ึนจนตอ้งแยม้เป็นนยัๆ ว่าจะตอ้งลาออกจากต าแหน่ง 
3903 อนุโลม    n   lo m adapt; modify 936 37 

ถึงแมว้่าภาษามาเลยจ์ะเป็นภาษาราชการกต็ามแต่กไ็ดอ้นุโลมใหใ้ชภ้าษาองักฤษไดใ้นบางกรณี 
3904 ปริมณฑล    r   mon t on perimeter 501 66 

ต ารวจกั้นไม่ใหค้นเขา้ไปในปริมณฑลของพระราชพิธี   

3905 เวทนา    t t   na  
pity; sympathize 
with 

551 63 
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สภาพมอมแมมของเดก็สาวท าใหส้องผวัเมียเวทนา และชกัชวนเขา้ไปในบา้น 
3906 มโน m  no  heart; mind 575 61 

มโนแปลว่า จิต     

3907 ลุ่มน ้า l m n  m river basin 469 68 

บริเวณท่ีราบลุ่มเจา้พระยาเคยไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งลุ่มน ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ 

3908 

พระราช
กฤษฎีกา 

  r   r  t t     r t s   i   a  royal decree 965 35 

องคก์ารสวนสัตวฯ์ จดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2497  

3909 ชก t     box; punch 539 64 

นกัมวยคนน้ีชกเก่งมาก ชนะทุกคร้ังท่ีข้ึนเวที   

3910 นกัสืบ n   s     detective 631 57 

วุฒิศกัดิ์ท  างานเป็นนกัสืบมา 5 ปีแลว้ เขารักท่ีจะท างานน้ีต่อไป  

3911 ถีบ t     shove away 472 68 

นางเอกถีบคนร้ายแลว้วิ่งหนีไป    

3912 รับแขก r          receive guest 562 62 

ทุกวนัอาทิตยท์่านมกัรับแขกชาวต่างประเทศ   

3913 ตา้นทาน t  n t a n resist 583 60 

การที่คนเราออกก าลงักายสม ่าเสมอท าใหร่้างกายแขง็แรงสามารถตา้นทานโรคภยัต่างๆ ไดร้ะดบัหน่ึง 
3914 อลับั้ม     l     m album 900 39 

ขณะนัง่ดูอลับั้ม ความทรงจ าต่างๆ มนัไหลพร่ังพรูเขา้มาไม่ขาดสาย 
3915 โวยวาย  o    a   cry out loud 750 49 

เขาเป็นชายหนุ่มร่างล  ่า ใจร้อน บา้พลงั โวยวาย โหวกเหวก ลง้เลง้ไปเร่ือยเป่ือย ข้ีเซาอีกต่างหาก 

3916 รักษาการ r   s    a n 
act for; be on 
duty 

835 43 

เขาเป็นผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด และรักษาการผูบ้ญัชาการทหารบกอีกต าแหน่งหน่ึง 
3917 สะบดั s     t 

flick; flip; shake 
off 

649 56 

แม่เฒ่าสะบดัร้อนสะพดัหนาวชอบกล หรือจะเป็นเพราะกินน ้าเยน็จดัเขา้ไปมาก 
3918 ไอศกรีม  a  s   ri m ice cream 498 66 

คนขายตกัไอศกรีมใส่กระป๋องนมที่มีเชือกกลว้ยร้อยรูตรงฝา เพื่อใหลู้กคา้ห้ิวไดส้ะดวก 
3919 ค่าเฉลี่ย      t    l  a average 886 40 

จากการส ารวจใน 3 คร้ังแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพนัธ์นกัเรียนมธัยมญ่ีปุ่นสูงข้ึนสม ่าเสมอสอดคลอ้งกบั
การเปิดกวา้งมากข้ึน 

3920 ราชโองการ r  t  o    a n 
king's command; 
king's order 

674 54 

เกลา้กระหม่อมขอรับพระบรมราชโองการไวเ้หนือเกลา้   

3921 นิคม n     om 
settlement; 
estate 

556 62 

ตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออกและการผลิตปิโตรเคมี 

3922 รับมือ r   m   
cope with; deal 
with 

678 54 

กองบญัชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกบัวิกฤติการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
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3923 ภทัร    t 
prosperous; 
good 

597 59 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเป็นภทัรมหาราชาของชาวไทยทุกคน 
3924 โคจร   o  t   n orbit 571 61 

การเคลื่อนที่ของเขม็นาฬิกาคือ การก าหนดเวลาตามการโคจรของดวงอาทิตย์ 
3925 ถ่านหิน t   n h n coal 875 40 

เหมืองถ่านหินมีอยูม่ากทางภาคใต ้    

3926 สลบัซับซ้อน s  l   s   s   n 
complicated; 
complex 

544 63 

ถา้ตอ้งการชมแนวป่าพนาดรถิ่นอุม้ผางจะตอ้งขา้มภูเขาท่ีสลบัซับซ้อน 
3927 อตัราส่วน   t ra  s  an ratio 630 57 

พลงังานจากอาหารท่ีเดก็ควรไดรั้บควรจะมีอตัราส่วนตามน ้าหนกัตวั  

3928 เงินได ้   n     income 712 51 

สถิติเงินไดต่้อปีของคนไทยสูงข้ึนกว่าเม่ือสิบปีก่อนมาก  

3929 บ้ี     
crush; smash; 
press 

506 65 

ฉันชอบจมูกบ้ีของเธอท าใหห้นา้เธอน่ารักเหมือนตุ๊กตา  

3930 เริง r    lively; cheerful 470 67 

เขาก าลงัร่ืนเริงกนัอยูแ่ลว้ไปพูดเร่ืองซีเรียส อาจจะถูกโห่ฟรี เสียเหลี่ยมนกัเลงลูกทุ่งหมด 

3931 พสัดุ    t s      
parcel; 
inventory; things 

983 32 

วนัน้ีมีพสัดุส่งมาจากใตถ้ึงเธอ กล่องใหญ่มากเลย   

3932 โภชนาการ   o  t    na   a n diet; nutrition 525 64 

เดก็ท่ีมีน ้าหนกัลดอยา่งรวดเร็ว แสดงว่าสุขภาพและโภชนาการไม่ดี 

3933 กลั้น  l n 
restrain; hold 
back 

654 55 

ทุกคนท่ีไปเยีย่มชมบา้นเดก็ก  าพร้าตอ้งกลั้นน ้าตาไว ้เพราะสงสารเดก็ก  าพร้าเหล่านั้น 

3934 เจา้คุณ t       n 
he; you (to 
special rank) 

530 63 

ฉันอิจฉาเจา้คุณที่ไดอ้ยูท่นัเห็นหอ้งสมุดที่รัฐบาลเปิดใหเ้ป็นเกียรติ  

3935 พฤติการณ์   r        a n 
behaviour; 
conduct 

706 51 

ต ารวจใชเ้วลาติดตามเฝ้าดูพฤติการณ์ของผูต้อ้งหารายน้ีอยูน่าน จึงมัน่ใจว่าเป็นฆาตกรตวัจริง 
3936 อีกหน่อย      n     little more 513 64 

อาหารที่มีอยูไ่ม่พอเพียงกบัจ านวนคน ถา้เพิ่มสักอีกหน่อยกจ็ะพอดี 
3937 ต่อม t   m gland 713 50 

ผูท่ี้ติดเช้ือเอดส์จะมีอาการต่อมน ้าเหลืองโต   

3938 กรรมาชีพ  am ma  t      laborer 770 46 

กลุ่มชนกรรมาชีพเหล่าน้ีไดค่้าแรงต ่ามาก   

3939 ขั้นต ่า    n t m minimum 495 65 

ฉันว่าเงินเดือนท่ีเป็นขั้นต ่าคงไม่เกิน 8,000 บาท   

3940 สาบาน s    a n swear; vow 476 67 

ผมสาบานไดว้่าไดย้นิเสียงสะอื้นมาจากทางหอ้งน ้า   

3941 กระชาก  r   t      jerk; yank 730 49 
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นกัข่าวหนงัสือพิมพช่์วยกนัติดตามข่าวเพื่อกระชากหนา้กากนกัธุรกิจดงั 
3942 พริกไทย   r   t a  pepper 668 53 

อาหารฝร่ังมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผด็ที่ไดจ้ากพริกไทย และมสัตาร์ดบา้ง 
3943 อุปการะ         a  r   aid; give money 472 67 

เขาขอบคุณบิดามารดาท่ีเป็นผูช่้วยอุปการะค ้าชูใหส้ามารถสร้างงานกวีประดบัโลกไวไ้ด ้
3944 หวัน่   n be afraid of 581 59 

หลายฝ่ายพากนัหวัน่ว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
3945 นิพพาน n     a n Enlightenment 510 64 

นิพพานมีอยูจ่ริงในจิตของเรา และเป็นอุดมคติของชาวพุทธทัว่ไป  

3946 ขบัเคลื่อน        l   an propel; move 547 61 

รถคนัน้ีขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า 
   

3947 โฆษก   o  s   
broadcaster; 
spokesman 

952 33 

โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน 
3948 นกัหนา n   n   much; very 524 63 

ประชาชนของเรามีทุกขม์ากมายนกัหนา จึงควรจะร่วมมือช่วยเหลือกนั 
3949 ชดัแจง้ t   t t      clearly; obviously 638 55 

ผูบ้รรยายอธิบายความหมายของค าว่าโลกาภิวตัน์ไดช้ดัแจง้มาก  

3950 พิธีการ      t i   a n ceremony 537 62 

เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกบัการทูตจนเขา้ฝัก   

3951 เต๋า t   taoism; dice 518 63 

ลูกเต๋าที่ใชเ้ล่นในบ่อนเป็นบาศกสี์ใสแปลกตามาก   

3952 คลอ   l   
accompany to; 
well up 

501 64 

เดก็นอ้ยน ้าตาคลอเตม็เบา้เม่ือถูกแม่เอด็ดว้ยเสียงดงั   

3953 ซุ้ม s m arch 553 61 

ซุ้มประตูตามปราสาทหิน ปรากฏภาพจ าหลกัแบบศิลปะขอม  

3954 ทางหลวง t a   l  a  highway 781 44 

เราจะตอ้งช่วยกนัรักษากฎจราจรบนทางหลวง   

3955 นิมิต n   m t omen; sign 514 63 

ลูกนิมิตใชส้ าหรับก าหนดเขตวดัหรือที่ของสงฆ์ ลกัษณะกลม มีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 60  เซนติเมตร ใชฝั้งอยูใ่ตฐ้านเสมาโดยรอบ 
3956 เลขา le       secretary 583 58 

พระองคท์รงมีพระราชหตัถเลขาเพื่อชมเชยความเอาใจใส่ของนายกรัฐมนตรี 
3957 เตม็ที tem t i  extremely 558 60 

แรงตา้นจากกลุ่มผูสู้ญเสียอ  านาจดูแผ่วเบาไร้ความหมายเตม็ที  

3958 ตณัหา tan h   
passion; lust; 
desire 

553 60 

พระพุทธเจา้สอนไม่ใหพุ้ทธศาสนิกชนหมกมุ่นกบัเร่ืองตณัหาราคะรวมทั้งกิเลส 
3959 ภูมิศาสตร์      m   s  t geography 543 61 

นกัภูมิศาสตร์จากบริษทัส ารวจทางอากาศคิดว่าการใชค้อมพิวเตอร์จะช่วยใหง้านน้ีส าเร็จไดเ้ร็วข้ึนและประหยดั 
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3960 ฉลาก t    l    label 549 61 

ไม่ควรใชป้ากกาลูกลื่นหรือดินสอเขียนขอ้ความลงในแผ่นฉลากที่ติดอยูก่บัดิสเกต็ต์ 
3961 มเหสี m  h   s   consort; queen 551 60 

พระเจา้ศรีธรรมไตรปิฎกยกทพัลงมาตีเมืองสวรรคโลก กษตัริยเ์มืองสวรรคโลกสู้ ไม่ได ้จึงยอมเป็นไมตรี และยกราชธิดาถวายเป็นมเหสี 

3962 เน้ือเร่ือง n   a r   a  
plot; outline; 
story 

489 65 

ภาพยนตร์มีเน้ือเร่ืองยกยอ่งวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ  

3963 ส่วนภูมิภาค s  an      m         provincial 472 66 

ความต่ืนตวัในวิชาประวติัศาสตร์กระจายออกไปในวงกวา้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3964 เส่ือมโทรม s   am so m degenerate 478 66 

สังคมในปัจจุบนัน้ีเรียกไดว้่าอยูใ่นจุดเส่ือมโทรม   

3965 ข่ม    m oppress; supress 467 66 

เขาถอนหายใจและพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นดว้ยการท าเป็นแสร้งเบือนหนา้ไปทางอื่น 

3966 ผูบ้ญัชาการ       an t  a   a n 
commander in 
chief 

638 54 

ผูบ้ญัชาการทหารบกมีค าสั่งให้ตรึงจุดชายแดนไทย-เขมรไว ้  

3967 ประชาชาติ  r   t  a  t    t national 516 63 

รายไดต่้อหวัของประชาชาติของไทยยงัต ่าอยูม่าก   

3968 ลงทะเบียน lo  t     i an register 536 61 

บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเขา้  

3969 กระเดน็  r    en bounce off 496 64 

กอ้นหินกระเดน็จากขา้งทางมาโดนกระจกรถ   

3970 หลกัทรัพย ์ l   s   
property; 
possession 

752 45 

การสะสมภาพเป็นการลงทุนอยา่งหน่ึง ซ่ึงใหมู้ลค่าสูงกว่าหลกัทรัพยใ์ดๆ 
3971 โคลง   lo   roll; sway 480 65 

เรือโคลงมากจนผูโ้ดยสารเมาเรือไปตามๆ กนั   

3972 คืบหนา้        n   
progress; 
advance 

759 45 

งานก่อสร้างโครงการน้ีไม่คืบหนา้เลย    

3973 สินทรัพย ์ s n s   asset 699 49 

ฉันมีสินทรัพยต์ั้งหลายลา้นบาท ไม่สนใจเงินกอ้นเลก็นอ้ยของคุณหรอก 
3974 คุณตา    n ta  grandpa 528 61 

เรียงความของเดก็กล่าวถึงคุณตาว่าเป็นผูใ้จบุญใจกุศลดว้ย  

3975 ระฆงั r     a  bell 550 60 

ระฆงัใบเลก็ท่ีแขวนอยูบ่นขอบประตูส่งเสียงดงักุ๋งกิ๋ง   

3976 คดีอาญา      i   a   a  criminal case 552 60 

ศาลตดัสินเพิ่มโทษเจา้หนา้ท่ีท่ีกระท าผิดในคดีอาญาดว้ย  

3977 ประชามติ  r   t  a  m     
referendum; 
public opinion 

499 63 

ผลการหยัง่ประชามติเม่ือเร็วๆ น้ีสนบัสนุนเธอข้ึนมาเป็นผูน้  าประเทศมากถึง 75% 
3978 นกัคิด n      t thinker 532 61 
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ท่านเป็นนกัคิด 
    

3979 อ่อนหวาน     n    n sweet; soft 578 58 

เธอพูดจาวาอ่อนหวานและมีอารมณ์ขนัจนท าใหผู้ค้นรอบขา้งต่างพากนัช่ืนชม 
3980 ลอ็ค l    lock 560 59 

โปรแกรมที่ใชง้านไดห้ลายคนตอ้งมีระบบลอ็คแฟ้มขอ้มูล และลอ็ครายการขอ้มูล เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล 
3981 เคือง     a  irritate 476 65 

ลมพดัแรงมากจนท าใหเ้ขาเคืองตา    

3982 ปัง  a  bread 503 63 

ฝร่ังใชมี้ดกบัส้อมกินเน้ือกินผกั แต่เม่ือจะกินขนมปังท่ีวางอยูบ่นจานทางซ้ายมือนั้นจะใชมื้อหกั 
3983 ผูถ้ือหุน้      t     h n shareholder 667 51 

ผูถ้ือหุน้ของบริษทัพากนัสละสิทธ์ิและมอบอ านาจใหก้รรมการบริษทัน าหุน้ไปจดัสรรใหใ้ครกไ็ด้ 
3984 แวบ       flash; blaze; flare 719 47 

ฉันเห็นแวบเดียวกรู้็แลว้วา่ เดก็คนน้ีไม่เอาไหน   

3985 พระเกียรติ   r      at honor; prestige 714 47 

ปวงชนถวายค าต่อทา้ยมหาราชแด่พระเจา้แผ่นดินกนัภายหลงัเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

3986 ภูมิล  าเนา      m   lam na  
domicile; native 
habitat 

528 61 

ท่านยา้ยภูมิล  าเนาจากบา้นตาลไปอยูท่ี่บา้นดงเยน็ อยูก่ินกบัภรรยาจนมีบุตร 1 คน 
3987 หยอด     t drop 478 64 

แพทยจ์ะหยอดตาเดก็เกิดใหม่ทุกคนดว้ยเกลือเงินไนเทรต เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 
3988 ปฏิสัมพนัธ์       s m   an interaction 653 51 

กลุ่มทางสังคมคือการที่บุคคลมารวมกนัโดยมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 
3989 ปิโตรเลียม       o   i  m petroleum 717 47 

ในอนาคตลิกนินซ่ึงมีอยูใ่นเน้ือไมป้ระมาณร้อยละ 30 จะเป็นวตัถุดิบส าคญัเขา้แทนที่ปิโตรเลียมและถ่านหินซ่ึงก าลงัจะหมดไปทุกวนัๆ 

3990 ประนอม         m 
make 
concessions 

549 59 

มีลูกคา้หลายรายท่ีตอ้งการขอประนอมหน้ีกบัธนาคาร   

3991 ขาดดุล        u  
be imbalanced; 
run deficit 

545 59 

ประเทศไทยขาดดุลบญัชีเดินสะพดัในเกณฑสู์ง 7 - 8 % ติดต่อกนันบัตั้งแต่ปี 2536 
3992 ภาพพจน ์            image 525 61 

ผูว้ิจารณ์ติดใจกบัค าอุปมาที่ไม่ท าใหเ้ห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผูว้ิจารณ์เอง 
3993 ค ามัน่    m m   promise; vow 577 57 

เธอเคยใหส้ัญญาว่าจะแบ่งสรรอ านาจใหแ้ต่กล็ืมค ามัน่นั้น  

3994 ทบัทิม        im ruby 503 62 

เธอสวมแหวนวงนอ้ยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเลก็สลบัทบัทิม และบุษราคมั 
3995 วิกฤตการณ์                  crisis 537 60 

ผูค้นส่วนใหญ่ลว้นแต่ประสบภาวะทุกขเ์ขญ็จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกนัถว้นหนา้ 
3996 เร้ือรัง           chronic 651 51 

ว่านหางจระเขเ้ป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงที่นิยมใชก้นัมาก เพราะมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก แผลเร้ือรัง 
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3997 ผูแ้สดง              performer; actor 687 48 

ผูแ้สดงละครนอกจะตอ้งมีความคล่องแคล่วในการร า และร้อง  

3998 ทนัใด          suddenly 632 52 

เม่ือผูพู้ดใชค้  าพูดหรืออา้งอิงบุคคลที่เราไม่ชอบ ท าใหเ้ราหมดอารมณ์ที่จะฟังต่อไปในทนัทีทนัใด 
3999 เปียโน  i    o  piano 502 62 

เปียโนหลงัดงักล่าวไดต้กมาเป็นสมบติัของกรมศิลปากร  

4000 ชกัจูง         u   induce; persuade 468 65 

รัฐบาลจะชกัจูงจีนและอินเดียใหส้ัตยาบนัพิธีสารดงักล่าวในเร่ืองปัญหาการคา้ระหว่างประเทศ 
 

 

 

 

 


