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คำนำ 

 

 คลังคำศัพท์ชุดนี้จัดทำเพ่ือให้ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้นำไปฝึกอ่านและจดจำ 

เพ่ือเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน โดยคำศัพท์เกือบทั้งหมดนำมาจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรเก่า แต่คำศัพท์ไม่ได้เก่าไปตามหลักสูตรแต่อย่าง

ใด เพราะเป็นคำศัพท์ในระดับพื้นฐานเหมาะกับนักเรียนที่มีความรู้ในระดับประถมศึกษา แต่จะเอาไปให้

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก็ได้เช่นกัน เพราะระดับชั้นไม่ได้เป็นตัววัดในการเรียนภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับว่า

นักเรียนรู้จักคำศัพท์มากน้อยเพียงใด คลังคำศัพท์นี้จัดพิมพ์โดยจำแนกตามหมวดหมู่ พร้อมคำอ่านคำแปลให้

ด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าเอาไปอ่านเล่นๆ วันละหนึ่งรอบ ไม่นานก็จะเริ่มจดจำคำศัพท์ได้เอง ขอให้ทำบ่อยก็

แล้วกัน คลังคำศัพท์ชุดนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก  www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com เท่านั้น ห้ามนำไป

เผยแพร่บนเว็บไซต์อ่ืน หรือปล่อยให้ดาวน์โหลดบนไซต์อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำไปใช้เพื่อการศึกษา

เท่านั้น สามารถสำเนาแจกจ่ายได้ไม่จำกัดครับ 

หวังว่าคลังคำศัพท์พ้ืนฐานชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทุกท่าน  ขอให้สนุก

กับการเรียนรู้นะครับ 

 

                                                   ทีมงาน www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com 
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ศัพทห์มวดส่ิงของท่ัวไป 

1 basket บ๊าสกิท ตะกรา้ 

2 bed เบด เตียง 

3 bell เบ็ล กระด่ิง 

4 bin บิน ถงัขยะ 

5 blackboard แบล็คบอรด์ กระดานด า 

6 blanket แบล็งคิท ผา้ห่ม 

7 bottle บ็อทเทิล ขวด 

8 bowl โบล ถว้ย 

9 box บ็อกซ กลอ่ง 

10 broom บรูม ไมก้วาด 

11 can แคน กระป๋อง 

12 carton ค๊าเทิน กลอ่งกระดาษ 

13 ceiling ซีล๊ิง เพดาน 

14 chair แชร ์ เกา้อี ้

15 chalk ชอลก์ ชอลก์ 

16 clock คล็อค นาฬิกา 

17 comb โคม หว ี

18 desk เด็สค โต๊ะนกัเรียน 

19 dish ดิช จานใบใหญ่ 

20 door ดอ ประต ู

21 duster ดั๊สเทอะ ไมข้นไก่ 

22 fan แฟน พดัลม 

23 flag แฟลก ธง 

24 floor ฟลอร ์ พืน้หอ้ง 

25 flower เฟล๊าเวอะ ดอกไม ้

26 fork ฟอรค์ สอ้ม 

27 fridge ฟรจิ ตูเ้ย็น 

28 glass กลาส แกว้ 

29 iron อ๊ายเยิน เตารีด 

30 jar จา ขวดโหล 
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31 jug จกั เหยือก 

32 lamp แลมพ ์ โคมไฟ 

33 light ไลท ์ ไฟ 

34 map แม็พ แผนที่ 

35 mat แม็ท เสื่อ 

36 mirror มิเ๊รอะ กระจกสอ่งหนา้ 

37 money มั๊นนิ เงิน 

38 mug หมกั แกว้มีหู 

39 notebook โน๊ทบุค สมดุ 

40 paper เพ๊เพอะ กระดาษ 

41 pencil เพ็นเซิล ดินสอ 

42 picture พิค๊เชอะ ภาพ 

43 pillow พิล๊โล หมอน 

44 plate พเล๊ท จานขา้ว 

45 plug พลกั ปลั๊ก 

46 powder เพ๊าเดอะ แปง้ทาตวั 

47 radio เร๊ดิโย วิทยุ 

48 school bag สกลูแบก กระเป๋านกัเรียน 

49 shampoo แช๊มพ ู แชมพ ู

50 soap โซพ สบู่ 

51 spoon สปนู ชอ้น 

52 stairs สแตส บนัได 

53 switch สวิช สวิตช ์

54 table เท๊เบิล โต๊ะ 

55 telephone เท็ลละโฟน โทรศพัท ์

56 television เท็ลละวิเชิน โทรทศัน ์

57 thing ธิง สิ่งของ 

58 tissue ทิช๊ช ู กระดาษทิชชู่ 

59 toothbrush ทุ๊ธบรชั แปรงฟัน 

60 toothpaste ทุ๊ธเพสท ยาสีฟัน 

61 towel เท๊าเวิล ผา้เช็ดตวั 



 
 

www.ภาษาองักฤษออนไลน์.com หนา้ 5 

62 tree ทรี ตน้ไม ้

63 vase วาส แจกนั 

64 window วิน๊โด หนา้ต่าง 

 

ค าศัพทห์มวดสัตว ์

1 animal แอ๊นนิเมิล สตัว ์

2 ant แอ๊นท มด 

3 bat แบ็ท คา้งคาว 

4 bear แบ หมี 

5 bee บี ผึง้ 

6 bird เบิรด์ นก 

7 buffalo บั๊ฟฟะโล ควาย 

8 bug บกั แมลง 

9 butterfly บั๊ทเทอะฟลาย ผีเสือ้ 

10 cat แค็ท แมว 

11 chicken ชิค๊เคิน ไก ่

12 cow คาว ววั 

13 dog ดอก หมา 

14 dolphin ด๊อลฟิน ปลาโลมา 

15 duck ดั๊ค เป็ด 

16 elephant เอ็ลละเฟินท ชา้ง 

17 fish ฟิช ปลา  

18 fly ฟลาย แมลงวนั 

19 goat โก๊ท แพะ 

20 horse ฮ๊อส มา้ 

21 lion ไล๊เยิน สิงโต 

22 mosquito เมอะสก๊ีโท ยงุ 

23 mouse เมาส หน ู

24 ox อ๊อกซ ววัตวัผู ้

25 parrot แพ๊เรทิ นกแกว้ 
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26 pig พิก หม ู

27 puppy พั๊พพ ิ ลกูหมา 

28 rabbit แร๊บบิท กระต่าย 

29 sheep ชีพ แกะ 

30 snake สเนค ง ู

31 spider สไป๊เดอะ แมงมมุ 

32 tiger ไท๊เกอะ เสือ 

33 zebra สีบ๊ระ มา้ลาย 

 

ค าศัพทห์มวดผักผลไม้ 

1 apple แอ๊พเพิล แอปเป้ิล 

2 banana บะน๊านะ กลว้ย 

3 bean บีน ถั่ว 

4 cabbage แค๊บบิจ กะหล ่า 

5 carrot แค๊เรทิ หวัผกักาด 

6 chili ชิล๊ลิ พรกิ 

7 coconut โค๊คะเนิท มะพรา้ว 

8 cucumber คิว๊คมัเบอะ แตงกวา 

9 durian ดั๊วเรียน ทเุรียน 

10 egg plant เอก แพล๊นท มะเขือ 

11 garlic ก๊าลิค กระเทียม 

12 lemon เล็มเมิน มะนาว 

13 lettuce เล็ททิส ผกักาดหอม 

14 long bean ลองบีน ถั่วฝักยาว 

15 mango แม๊งโก มะม่วง 

16 mangosteen แม๊งโกสตีน มงัคดุ 

17 onion อั๊นเนียน หอม 

18 orange อ๊อรนิจ สม้ 

19 papaya พะไพ๊ยะ มะละกอ 

20 pineapple พายแน๊พเพิล สปัปะรด 
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21 potato พะเท๊โท มนัฝรั่ง 

22 rose apple โรส แอ๊พเพิล ชมพู่ 

23 sugar apple ชู๊เกอะ แอ๊พเพิล นอ้ยหน่า 

24 tomato ทะเม๊โท มะเขือเทศ 

25 vegetable เว็จทะเบิล ผกั 

 

ค าศัพทห์มวดส่วนต่างๆของร่างกาย 

1 arm อาม แขน 

2 back แบ็ค หลงั 

3 body บ๊อดิ ล าตวั 

4 cheek ชีค แกม้ 

5 chest เช็สท อก 

6 chin ชิน คาง 

7 ear เอีย ห ู

8 elbow เอ็ลโบ ศอก 

9 eye อาย ตา 

10 face เฟส หนา้ 

11 feet ฟีท เทา้ทัง้สองขา้ง 

12 finger ฟ๊ิงเกอะ นิว้มือ 

13 foot ฟทุ เทา้ 

14 hair แฮ ผม 

15 hand แฮนด มือ 

16 head เฮด หวั 

17 hip ฮิพ สะโพก 

18 knee นี เข่า 

19 leg เลก ขา 

20 little finger ลิท๊เทิล ฟ๊ิงเกอะ นิว้กอ้ย 

21 mouth เมาธ ปาก 

22 neck เน็ค คอ 

23 nose โนส จมกู 
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24 ring finger รงิ ฟ๊ิงเกอะ นิว้นาง 

25 shoulder โช๊ลเดอะ ไหล ่

26 teeth ทีธ ฟันหลายซี่ 

27 thumb ธัม นิว้โปง้ 

28 tiny finger ไท๊นิ ฟ๊ิงเกอะ นิว้กอ้ย 

29 toe โท นิว้เทา้ 

30 tooth ทธุ ฟัน 

 

ค าศัพทห์มวดบุคคล 

1 boxer บ๊อกเซอะ นกัมวย 

2 bus driver บสั ไดรเฝอะ คนขบัรถบสั 

3 butcher บุ๊ชเชอะ คนขายเนือ้ 

4 carpenter ค๊าพินเทอะ ช่างไม ้

5 dancer ด๊านเซอะ นกัเตน้ 

6 dentist เด็นทิสท หมอฟัน 

7 doctor ด็อคเทอะ หมอ 

8 dressmaker เดรส็เมคเคอะ ช่างตดัเสือ้ 

9 farmer ฟ๊าเมอะ ชาวนา 

10 fisherman ฟิชชะเมิน ชาวประมง 

11 fishermen ฟ๊ิชชะเม็น ชาวประมงหลายคน 

12 fruit seller ฟรู๊ท เซ็ลเลอะ คนขายผลไม ้

13 hairdresser แฮ๊เดรส็เซอะ ช่างผม 

14 merchant เม๊อเชินท พ่อคา้ 

15 navy เน๊ฝิ กองทพัเรือ 

16 nurse เนิส พยาบาล 

17 occupation อ็อคคิวเพ๊เชิน อาชีพ 

18 policeman พะลิส๊เมิน ต ารวจ 

19 policemen พะลิส๊เม็น ต ารวจหลายนาย 

20 postman โพ๊สเมิน บรุุษไปรษณีย ์

21 postmen โพ๊สเม็น บรุษไปรษณียห์ลายคน 
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22 sailor เซ๊เลอะ ลกูเรือ 

23 salesman เซ๊ลสเมิน พนกังานขาย 

24 salesmen เซ็ลสเม็น พนกังานขายหลายคน 

25 secretary เซ็คเรทิทะริ เลขานกุาร 

26 singer ซิง๊เงอะ นกัรอ้ง 

27 soldier โซ๊ลเจอะ ทหารบก 

28 teacher ทีช๊เชอะ ครู 

29 vet เฝ็ท สตัวแพทย ์

 

ค าศัพทห์มวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 

1 beef บีฟ เนือ้ววั 

2 bread เบรด ขนมปัง 

3 breakfast เบร๊คเฟิสท อาหารเชา้ 

4 cake เค๊ค เคก้ 

5 candy แค๊นดิ ลกูอม 

6 chicken ชิค๊เคิน ไก ่

7 coffee ค๊อฟฟิ แกแฟ 

8 cookies คุ๊คคีส คกุกี ้

9 curry เค๊อะริ แกง 

10 dinner ดิน๊เนอะ อาหารเย็น 

11 drinks ดรงิคส ์ เครื่องด่ืม 

12 egg เอก ไข่ 

13 fish ฟิช ปลา 

14 fish sauce ฟิช ซอส น า้ปลา 

15 flour ฟล๊าวเวอะ แปง้ท าขนม 

16 food ฟดู อาหา 

17 hamburger แฮ๊มเบอะเกอะ แฮมเบอเกอร ์

18 hotdog ฮ็อทดอก ฮอทดอก 

19 ice ไอซ น า้แข็ง 

20 ice-cream ไอซกรีม ไอศกรีม 
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21 jam แจม แยม 

22 juice จสู น า้ผลไม ้

23 lunch ลั๊นช อาหารเที่ยง 

24 meal มีล มือ้อาหาร 

25 meat มีท เนือ้ 

26 milk มิลค น า้นม 

27 noodle นู๊เดิล ก๋วยเตี๋ยว 

28 pepper เพ็พเพอะ พรกิผง 

29 pork พอค เนือ้หม ู

30 rice ไรซ ขา้ว 

31 salad แซ๊เลิด สลดั 

32 salt ซอลท ์ เกลือ 

33 sausage ซ๊อสสิจ ไสก้รอก 

34 snack สแน็ค ขนมขบเคีย้ว 

35 soup ซูป น า้ซุป 

36 sugar ชู๊เกอะ น า้ตาล 

37 supper ซพัเพอะ อาหารมือ้สดุทา้ย 

38 sweet สวีท ลกูอม 

39 tea ที ชา 

40 water ว๊อเทอะ น า้ 

 

ค าศัพทห์มวดเคร่ืองนุ่งห่ม 

1 belt เบ็ลท เข็มขดั 

2 blouse เบล๊าส เสือ้ผูห้ญิง 

3 boots บู๊ทส รองเทา้บู๊ต 

4 cap แค็พ หมวกแก๊ป 

5 clothes โคลธส เสือ้ผา้ 

6 dress เดรส็ ชดุกระโปรง 

7 ear rings เอีย รงิส ตุม้หู 

8 hat แฮ็ท หมวก 
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9 jacket แจ๊คคิท เสือ้แจ็คเก็ต 

10 jeans จีนส กางเกงยีน 

11 pants แพ๊นทส ์ กางเกงขายาว 

12 pin พิน ป่ินปักผม 

13 ring รงิ แหวน 

14 shirt เชิท เสือ้เชิต้ 

15 shoes ชสู รองเทา้หุม้สน้ 

16 shorts ชอทส กางเกงขาสัน้ 

17 skirt สเกิท กระโปรง 

18 socks ซ็อคส ถงุเทา้ 

19 tie ทาย ไท 

20 trousers เทราเซิส กางเกงขายาว 

21 T-shirt ทีเชิท เสือ้ยืดคอกลม 

 

ค าศัพทห์มวดเกม กีฬา 

1 badminton แบ๊ดมินเทิน แบดมินตนั 

2 basketball บ๊าสกิทบอล บาสเก็ตบอล 

3 bingo บิง๊โก บิงโก 

4 chess เช็ส หมากรุก 

5 dominoes โด๊มิโนส โดมิโน 

6 football ฟทุบอล ฟตุบอล 

7 hide and seek ไฮด แอนด ซีค ซ่อนหา 

8 rugby รั๊กบิ รกับี ้

9 scrabble สแกร๊บเบิล เกมต่อค า 

10 table tennis เท๊เบิล เท็นนิส ปิงปอง 

11 volleyball ว็อลลิบอล วอลเลยบ์อล 
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ค าศัพทห์มวดสถานที่ 

1 airport แอ๊พอท สนามบิน 

2 Amphoe อ าเภอ อ าเภอ 

3 bank  แบ็งค ธนาคาร 

4 bathroom บ๊าธรูม หอ้งน า้ 

5 bedroom เบ๊ดรูม หอ้งนอน 

6 bus stop บสั สต็อพ ปา้ยรถเมล ์

7 car park คา พาค ลานจอดรถ 

8 Changwat จงัหวดั จงัหวดั 

9 cinema ซีน๊ะเมอะ โรงหนงั 

10 classroom คลาสรูม หอ้งเรียน 

11 clinic คลิน๊ิค คลินิก 

12 downstairs ด๊าวสแตส ชัน้ลา่ง 

13 home โฮม บา้น 

14 hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล 

15 house เฮาส บา้น 

16 market ม๊าคิท ตลาด 

17 mountain เม๊าเทิน ภเูขา 

18 office อ๊อฟฟิส ส านกังาน 

19 park พาค สาวสาธารณะ 

20 playground พเล๊กราวด สนามเด็กเลน่ 

21 police station พะลิส๊ สเต๊เชิน สถานีต ารวจ 

22 river ริเ๊ฝอะ แม่น า้ 

23 road โรด ถนน 

24 room รูม หอ้ง 

25 school สกลู โรงเรียน 

26 shop ช็อพ รา้นคา้ 

27 street สตรีท ถนน 

28 supermarket ซุ๊พเพอะมาคิท ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 

29 Tambon ต าบล ต าบล 

30 temple เท็มเพิล วดั 



 
 

www.ภาษาองักฤษออนไลน์.com หนา้ 13 

31 toilet ท๊อยเลิท สว้ม 

32 upstairs อั๊พสแตส ชัน้บน 

33 zoo ส ู สวนสตัว ์

 

ค าศัพทว์ัน เวลา ฤดูกาล 

1 afternoon อ๊าฟเทอะนนู ตอนบ่าย 

2 birthday เบิด๊เด วนัเกิด 

3 evening อีฝ๊นิง ตอนเย็น 

4 morning ม๊อนิง ตอนเชา้ 

5 night ไนท กลางคืน 

6 noon นนู เที่ยง 

7 year เยีย ปี 

8 New Year's 

Day 

นิวเยียส เด วนัปีใหม่ 

9 Christmas Day คริส๊เมิส เด วนัครสิตม์าส 

10 Mother's Day มั๊ธเดิส เด วนัแม่ 

11 Father's Day ฟ๊าเดิส เด วนัพ่อ 

12 Loy Kratong 

Day 

ลอยกระทงเด วนัลอยกระทง 

13 Songkran Day สงกรานเด วนัสงกรานต ์

14 Sunday ซนัเด วนัอาทิตย ์

15 Monday มนัเด วนัจนัทร ์

16 Tuesday ทิวสเด วนัองัคาร 

17 Wednesday เว็นซเด วนัพธุ 

18 Thursday เธิสเด วนัพฤหสับดี 

19 Friday ไฟรเด วนัศกุร ์

20 Saturday แซ็ททะเด วนัเสาร ์

21 January แจ๊นยอุะริ เดือนมกราคม 

22 February เฟ๊บบอุะริ เดือนกมุภาพนัธ ์

23 March มาช เดือนมีนาคม 

24 April เอ๊พรลั เดือนเมษายน 
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25 May เม เดือนพฤษภาคม 

26 June จนู เดือนมิถุนายน 

27 July จลุ๊าย เดือนกรกฎาคม 

28 August ออกสัท เดือนสิงหาคม 

29 September เซ็พเท็มเบอะ เดือนกนัยายน 

30 October อ็อคโท๊เบอะ เดือนตลุาคม 

31 November โนเว๊มเบอะ เดือนกนัยายน 

32 December ดิเซ๊มเบอะ เดือนธันวาคม 

33 season ซีเ๊ซิน ฤดกูาล 

34 hot season ฮ็อท ซีเ๊ซิน ฤดรูอ้น 

35 rainy season เร๊นนิ ซีเ๊ซิน ฤดฝูน 

36 cold season โคลด ซีเ๊ซิน ฤดหูนาว 

37 spring สปรงิ ฤดไูบไมผ้ลิ 

38 summer ซั๊มเมอะ ฤดรูอ้น 

39 fall ฟอล  ฤดใูบไมร้ว่ง 

40 winter วินเทอะ ฤดหูนาว 

 

ค าศัพทห์มวดยานพาหนะ 

1 airplane แอ๊เพลน เครื่องบิน 

2 bicycle ไบ๊ซิเคิล จกัรยาน 

3 bike ไบค จกัรยาน 

4 boat โบท เรือ 

5 bus บสั รถบสั 

6 car คา รถยนต ์

7 helicopter เฮ็ลลิคอพเทอะ เฮลิคอปเตอร ์

8 lorry ล๊อริ รถบรรทุก 

9 motorcycle โม๊ทะไซเคิล รถจกัรยานยนต ์

10 plane เพลน เครื่องบิน 

11 ship ชิพ เรือขนาดใหญ่ 

12 spaceship สเป๊สชิพ ยานอวกาศ 
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13 taxi แท็กซิ แท็กซี่ 

14 train เทรน รถไฟ 

15 tricycle ไทร๊ซิเคิล จกัรยานสามลอ้ 

16 truck ทรคั รถบรรทุก 

 

ค าศัพทห์มวดประเทศ 

1 country คั๊นทริ ประเทศ 

2 America อะเม๊รคิะ อเมรกิา 

3 Australia ออสเตร๊เลีย ออสเตรเลีย 

4 Cambodia แคมโบเ๊ดีย กมัพชูา 

5 Canada แค๊นะดะ แคนาดา 

6 China ไช๊นะ จีน 

7 England อิง๊เลินด องักฤษ 

8 India อิน๊เดีย อินเดีย 

9 Indonesia อินเดอะน๊ีเชอะ อินโดนีเซีย 

10 Japan เจอะแพ๊น ญ่ีปุ่ น 

11 Korea คอเรีย๊ เกาหลี 

12 Laos ลาวซ ลาว 

13 Malaysia มะเล๊เชอะ มาเลเซีย 

14 Myanmar เมีย๊นมา พม่า 

15 New Zealand นิว ซีเ๊ลินด นิวซีแลนด ์

16 Singapore ซิงงะพ๊อ สิงคโปร ์

17 Thailand ไท๊แลนด ไทย 

18 The Philippines เดอะ ฟิลิพีน๊ส ฟิลิปปินส ์

19 Vietnam เวียดน๊าม เวียดนาม 
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ค าศัพทห์มวดทศิทาง 

1 north นอท ทิศเหนือ 

2 east อีสท ทิศตะวนัออก 

3 west เว็สท ทิศตะวนัตก 

4 south เซาธ ทิศใต ้

5 northeast น๊อธีสท ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6 southeast เซ๊าธีสท ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

7 northwest น๊อทเว็สท ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

8 southwest เซาธเว็สท ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

9 left เล็ฟท ขา้งซา้ย 

10 right ไรท ขา้งขวา 

11 forward ฟ๊อเวิด ขา้งหนา้ 

12 backward แบ๊คเวิด ขา้งหลงั 

13 ahead อะเฮ็ด ขา้งหนา้ 

14 direction ไดเรค็เชิน ทิศทาง 

15 here เฮีย ที่นี่ 

16 there แด ที่นั่น 

 

ค าศัพทห์มวดค าคุณศัพท ์

1 white ไวท ขาว 

2 black แบล็ค ด า 

3 red เรด แดง 

4 yellow เย็ลโล เหลือง 

5 pink พิงค ชมพ ู

6 green กรีน เขียว 

7 orange อ๊อรนิจ ์ สม้ 

8 purple เพ๊อเพิล ม่วง 

9 violet ไว๊อะเลิท ม่วง 

10 blue บล ู ฟ้า 

11 brown บราวน น า้ตาล 
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12 grey กเร เทา 

13 big บิก ใหญ่ 

14 little ลิท๊เทิล เล็ก 

15 large ลาจ กวา้งใหญ่ 

16 small สมอล เล็ก 

17 fat แฟ็ท อว้น 

18 thin ธิน ผอม 

19 long ลอง ยาว, นาน 

20 tall ทอล สงู 

21 short ชอท สัน้, เตีย้ 

22 wet เว็ท เปียก 

23 dry ดราย แหง้ 

24 light ไลท เบา 

25 heavy เฮ๊ฝฝิ หนกั 

26 hungry ฮ๊งกร ิ หิว 

27 thirsty เธิ๊สทิ กระหาย 

28 thick ธิค หนา 

29 thin ธิน บาง 

30 good กดุ ดี 

31 bad แบด เลว 

32 pretty พริท๊ทิ น่ารกั 

33 nice ไนซ ดี 

34 beautiful บิว๊ทิฟลุ สวย 

35 ugly อั๊กลิ น่าเกลียด 

36 clean คลีน สะอาด 

37 dirty เด๊อทิ สกปรก 

38 new นิว ใหม่ 

39 young ยงั หนุ่ม, สาว 

40 old โอลด แก่, เก่า 

41 happy แฮ๊พพิ สขุ 

42 sad แซด เศรา้ 
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43 tired ท๊ายเยิด เหนื่อย 

44 quick ควิค เรว็ 

45 fast ฟาสท เรว็ 

46 slow สโล ชา้ 

47 afraid อะเฟร๊ด กลวั 

48 naughty น๊อทิ เดือ้ 

49 easy อีส๊ิ ง่าย 

50 difficult ดิฟ๊ฟิเคิลท ยาก 

51 alive อะไล๊ฝ มีชีวิต 

52 dead เดด ตาย 

53 sweet สวีท หวาน 

54 sour เซ๊าเวอะ ขม 

55 dangerous เด๊นจะเรสิ อนัตราย 

56 safe เซฟ ปลอดภยั 

57 ill อิล ป่วย 

58 sick ซิค ป่วย 

59 salty ซ๊อลทิ เค็ม 

60 spicy สไป๊สิ รสจดัจา้น 

61 hot ฮ็อท รอ้น, เผ็ด 

62 cold โคลด หนาว 

63 cool คลู เย็น 

64 windy วิน๊ดิ มีลมแรง 

65 rainy เร๊นนิ มีฝนตก 

66 cloudy คเล๊าดิ มีเมฆมาก 

67 warm วอม อุ่น 

68 cheap ชีพ ถกู 

69 expensive อิกซเป็นซิฝ แพง 
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ค าศัพทห์มวดค ากริยา 

1 answer อ๊านเซอะ ตอบ 

2 arrive อะไร๊ฝ มาถึง, ไปถึง 

3 ask อาสค ถาม 

4 begin บิก๊ิน เริ่ม 

5 borrow บ๊อโร ยืม 

6 break เบรก ท าแตก 

7 bring บรงิ น ามา 

8 brush บรชั แปรง 

9 buy บาย ซือ้ 

10 call คอล เรียก, โทร 

11 check เช็ค ตรวจสอบ 

12 change เชนจ เปลี่ยน 

13 clean คลีน ท าความสะอาด 

14 close โคลส ปิด 

15 colour คั๊ลเลอะ ระบายสี 

16 come คมั มา  

17 cook คคุ ท าอาหาร 

18 cost คอสท มีราคา 

19 cry คราย รอ้งไห ้

20 cut คทั ตดั 

21 dance ดานซ เตน้ 

22 drink ดรงิค ด่ืม 

23 drive ไดรฝ ขบัรถ 

24 dry ดราย ท าใหแ้หง้ 

25 eat อีท กิน 

26 find ไฟด พบ, คน้หา 

27 get dressed เก็ท เดรส็ท แต่งตวั 

28 get off เก็ท ออฟ ลง (รถ) 

29 get on เกท็ ออน ขึน้ (รถ) 
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30 get up เก็ท อพั ต่ืนนอน 

31 go โก ไป 

32 hate เฮท เกลียด 

33 hear เฮีย ไดย้ิน 

34 help เฮ็ลพ ช่วย 

35 hop ฮ็อพ กระโดด 

36 jump จมัพ กระโดด 

37 keep คีพ เก็บ, เลีย้ง 

38 laugh ลาฟ หวัเราะ 

39 like ไลค ชอบ 

40 listen ลิซ๊เซิน ฟัง 

41 look ลคุ มอง 

42 meet มีท พบ 

43 open โอ๊เพิน เปิด 

44 pick พิค เก็บ 

45 play พเล เลน่ 

46 point พอยท ชี ้

47 put on พทุ ออน สวมใส ่

48 read รีด อ่าน 

49 ride ไรด ขี่ 

50 say เซ พดู 

51 see ซ ี เห็น 

52 sell เซ็ล ขาย 

53 shout เช๊าท ตะโกน 

54 show โช แสดง 

55 sit ซิท นั่ง 

56 sleep สลีพ นอน 

57 smile สไมล ยิม้ 

58 speak สปีค พดู 

59 stand สแตนด ยืน 

60 start สต๊าท เริ่ม 
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61 stop สต็อพ หยดุ 

62 study สตั๊ดดิ เรียน 

63 swim สวิม ว่ายน า้ 

64 take a bath เทค อะ บาธ อาบน า้ 

65 take off เทค ออฟ ถอดออก 

66 talk ทอค สนทนา 

67 tell เท็ล บอก 

68 thank แธงค ขอบคณุ 

69 understand อั๊นเดอสแตนด เขา้ใจ 

70 visit วิส๊ิท เยี่ยม 

71 wait เวท คอย 

72 walk วอค เดิน 

73 want ว็อนท ตอ้งการ 

74 wash วอช ลา้ง 

75 watch ว็อช ด ู

76 write ไรท เขียน 

 

ค าศัพทห์มวดค าบุรพบท 

1 in อิน ใน 

2 on ออน บน 

3 at แอ็ท ที่ 

4 under อั๊นเดอะ ใต ้

5 to ท ู สู ่

6 near เนีย ใกล ้

7 next to เน็กซ ทู ถดัไป 

8 in front of อิน เฟรนิท ออฟ ขา้งหนา้ 

9 behind บิไฮ๊ด ขา้งหลงั 

10 of ออฟ ของ 

11 opposite อ๊อพพะซิท ตรงขา้ม 

12 between บิทวีน๊ ระหว่าง 
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13 over โอ๊เฝอะ เหนือ 

14 up อพั ขึน้ 

15 down ดาวน ์ ลง 

16 through ธรู ผ่าน 

17 into อิน๊ทู ไปใน 

18 across อะคร๊อส ขา้ม 

19 for ฟอ ส าหรบั 

20 from ฟรอม จาก 

21 about อะเบ๊าท ประมาณ 

22 after อ๊าฟเทอะ หลงัจาก 

23 away อะเว๊ ไกล 

24 around อะเร๊าด รอบๆ 

 

ค าศัพทห์มวดค าแสดงค าถาม 

1 who ฮ ุ ใคร 

2 what ว็อท อะไร 

3 where แว ที่ไหน 

4 when เว็น เมื่อไหร ่

5 why วาย ท าไม 

6 how ฮาว อย่างไร 

7 whom ฮมู ใคร 

8 whose ฮสู ของใคร 

9 how many ฮาว เม็นนิ เท่าไหร 

10 how much ฮาว มชั เท่าไหร 

11 how long ฮาว ลอง นานเท่าไหร่ 

12 how far ฮาว ฟา ไกลเท่าไหร ่

13 how old ฮาว โอลด อายเุท่าไหร่ 
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ค าศัพทห์มวดค ากริยาวิเศษณ ์

1 quickly ควิค๊ลิ อย่างเรว็ 

2 slowly สโล๊ลิ อย่างชา้ 

3 well เว็ล ดี 

4 carefully แค๊ฟลุลิ อย่างระวงั 

5 loudly เล๊าลิ อย่างดงั 

6 fast ฟาสท อย่างเรว็ 

7 too ท ู เกินไป 

8 not น็อท ไม่ 

9 ago อะโก๊ มาแลว้ 

10 about อะเบา้ ประมาณ 

11 across อะคร๊อส ขา้ม 

12 each อีช แต่ละ 

 

ค าศัพทห์มวดค าเชื่อม 

1 and แอนด และ 

2 but บทั แต่ 

3 or ออ หรือ 

4 because บิเคิส๊ เพราะว่า 

5 if อิฟ ถา้ 

6 so โซ ดงันัน้ 

 

ค าศัพทห์มวดค ากริยาช่วย 

1 be บี เป็น อยู่ คือ 

2 is อิส เป็น อยู่ คือ 

3 am แอม เป็น อยู่ คือ 

4 are อา เป็น อยู่ คือ 

5 was เวิส เป็น อยู่ คือ 

6 were เวอ เป็น อยู่ คือ 
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7 has แฮส ม ี

8 have แฮฝ ม ี

9 had แฮด ม ี

10 do ด ู ท า 

11 does เดิส ท า 

12 did ดิด ท า 

13 will วิล จะ 

14 would วดุ จะ 

15 can แคน สามารถ 

16 may เม อาจจะ 

 

ค าศัพทห์มวดค าแสดงความเป็นเจ้าของ 

1 my มาย ของฉนั 

2 your ยวั ของคณุ 

3 his ฮิส ของเขา 

4 her เฮอ ของหลอ่น 

5 its อิทส ของมนั 

6 our เอ๊าเวอะ ของพวกเรา 

7 their แด ของพวกเขา 

8 mine ไมน ของฉนั 

9 yours ยวัส ของคณุ 

10 hers เฮอส ของหลอ่น 

11 ours เอ๊าเวิส ของพวกเรา 

12 theirs แดส ของพวกเขา 

 

ค าศัพทห์มวดหน่วยวัด 

1 centimeter เซ๊นทิมีเทอะ เซนติเมตร 

2 kilo คีโ๊ล กิโลกรมั 

3 baht บาท บาท 
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4 mile ไมล ไมล ์

5 meter มีเ๊ทอะ เมตร 

6 kilometer คิล๊เลอะมีเทอะ กิโลเมตร 

7 inch อินช นิว้ 

8 foot ฟทุ ฟตุ 

9 feet ฟีท ฟตุ 
ค าศัพทห์มวดวิชา 

1 English อิง๊ลิช ภาษาองักฤษ 

2 Thai ไท ภาษาไทย 

3 math แม็ธ คณิตศาสตร ์

4 art อาท ศิลปะ 

5 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร ์

6 music มิว๊สิค ดนตรี 

7 history ฮิส๊ตริ ประวติัศาสตร ์

 

ค าศัพทห์มวดค ากรอกแบบฟอรม์ 

1 Name เนม ชื่อ 

2 Surname เซ๊อเนม นามสกลุ 

3 First Name เฟิสท เนม ชื่อตวั 

4 Last Name ลาสท เนม นามสกลุ 

5 Sex เซ็กซ เพศ 

6 Male เมล ชาย 

7 Female ฟ๊ีเมล หญิง 

8 Hobby ฮ๊อบบิ งานอดิเรก 

9 Age เอจ อายุ 

10 Weight เวท น า้หนกั 

11 Height ไฮท ความสงู 

12 Mr. มิส๊เตอะ นาย 

13 Mrs. มิส๊ซิส นาง 

14 Miss มิส นางสาว 
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ค าศัพทห์มวดของเล่น 

1 ball บอล ลกูบอล 

2 balloon เบอะลู๊น ลกูโป่ง 

3 doll ดอล ตุ๊กตา 

4 kite ไคท ว่าว 

5 marble ม๊าเบิล ลกูหิน 

6 robot โร๊บ็อท หุ่นยนต ์

7 toy ทอย ของเลน่ 

8 yo-yo โย๊ โย ลกูด่ิง 

 

ค าศัพทห์มวดรูปร่าง 

1 circle เซ๊อเคิล วงกลม 

2 heart ฮาท หวัใจ 

3 rectangle เรค็แท็งเกิล สี่เหลี่ยมผืนผา้ 

4 round ราวด กลม 

5 square สแกว๊ สี่เหลี่ยมจตรุสั 

6 triangle ไทร๊แองเกิล สามเหลี่ยม 

 

ค าศัพทห์มวดเจ็บป่วย 

1 accident แอ็คซิเดินท อบุติัเหต ุ

2 cold โคลด หวดั 

3 diarrhea  ไดอะเรีย๊ ทอ้งรว่ง 

4 fever ฟ๊ีเฝอะ ไข ้

5 headache เฮ็ดเดค ปวดหวั 

6 illness อิล๊เนิส อาการเจ็บป่วย 

7 sickness ซิค๊เนิส อาการเจ็บป่วย 

8 stomachache สตั๊มมคัเคค ปวดทอ้ง 

9 toothache ทุ๊ธเธค ปวดฟัน 

 


