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คาํนํา 
 

   กรมวชิาการไดด้าํเนินการศกึษาคาํพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนภาษาไทย   ระดบั
ประถมศกึษา  ระหวา่งปี  พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑  วตัถุประสงคส์าํคญัของการศกึษาครัง้น้ี   เพือ่รวบรวมคาํและกาํหนดบญัชี
คาํใหน้กัเรยีนเรยีนในแต่ละระดบัชัน้   ผลของการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นการเตรยีมการเพือ่พฒันาหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการ
สอนภาษาไทยในชว่งต่อไปในขัน้เริม่ดาํเนินการการศกึษาเรือ่งน้ีเป็นเวลาประจวบเหมาะกบันายบนัลอื    พฤกษะวนั    และ
คณะ   มคีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนั    ทัง้ก่อนหน้าน้ีไดเ้คยเสนอโครงการ   “การศกึษาคาํสามญัพืน้ฐาน  และจดัลาํดบัขัน้
การเรยีนรูภ้าษาไทยของเดก็วยัประถมศกึษา”   ต่อหน่วยงานหลายแหง่เพือ่รบัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ    กรมวชิาการ
พจิารณาแลว้  เหน็วา่  วตัถุประสงคข์องงานมคีวามใกลเ้คยีงกนั   สมควรรว่มมอืกนัดาํเนินงาน   จงึไดเ้ชญินายบนัลอื   
พฤกษะวนั  และคณะ   มารว่มงานโครงการ   การดาํเนินงานโครงน้ีเป็นไปในรปูของคณะกรรมการ ชื่อ “คณะกรรมการ
ศกึษาคาํพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนภาษาไทย  ระดบัประถมศกึษา” 
กรมวชิาการขอขอบคุณ  นายบนัลอื   พฤกษะวนั  และคณะ  ตลอดจนหน่วยงานเจา้สงักดัของคณะผูร้ว่มงานโครงการ  
ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์    มหาวทิยาลยัขอนแก่น    
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรแ์ละวทิยาลยัครสูรุนิทร ์    และขอขอบคุณผูใ้หค้วามรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมและแจกแจง
ความถีข่อ้มลู     ไดแ้ก่      คณะคร ู   นกัเรยีน   ศกึษานิเทศกส์งักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ     
นิสติ    นกัศกึษามหาวทิยาลยัดงักลา่วขา้งตน้   ขา้ราชการและลกูจา้งศนูยบ์รภิณัฑเ์พือ่การศกึษา   กรมการศกึษานอก
โรงเรยีน 
กรมวชิาการหวงัวา่   การศกึษาคาํพืน้ฐานดงักลา่วน้ี  นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการ
สอนภาษาไทยแลว้   จะเป็นประโยชน์แก่นิสติ  นกัศกึษา  ผูส้นใจศกึษาและคน้ควา้ดา้นภาษาไทย     เพือ่จะไดร้ว่มมอืกนั
พฒันาภาษาไทยใหก้า้วหน้าเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาของประเทศชาตต่ิอไป 
 
 
           ลงชื่อ      โกวทิ      วรพพิฒัน์ 
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คาํช้ีแจง 
 

บญัชคีาํพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนภาษาไทยฉบบัน้ี   เป็นผลจากการศกึษาคาํพดูของนกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา    ซึง่มวีธิกีารศกึษาและรายละเอยีดต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 
วิธีดาํเนินการศึกษา 
๑.  กลุ่มตวัอย่าง   กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา  ม ี๒ กลุม่  คอื กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการรวบรวมคาํพดูและกลุม่

ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขยีน  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการรวบรวมคาํพดู    ประกอบดว้ย   
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา  สงักดักรุงเทพมหานครและสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ  สุม่ตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารแบบสุม่หลายระยะ (Multi-Stage Sampling)   การสุม่ตวัอยา่งจงัหวดัและ
อาํเภอ   ใชว้ธิจีบัฉลากโดยสุม่จงัหวดัจากเขตการศกึษา  และสุม่อาํเภอจากจงัหวดั   ไดจ้งัหวดัจาํนวน ๓๖ จงัหวดั   และ
กรงุเทพมหานคร  จาํนวนอาํเภอ ๓๖ อาํเภอและ ๓ เขต    ต่อจากนัน้สุม่โรงเรยีนในอาํเภอหรอืเขตทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง    
อาํเภอหรอืเขตละ๓ โรงเรยีน  คอื  โรงเรยีนทีต่ ัง้อยูใ่นชุมชนซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอาํเภอหรอืเขต   โรงเรยีนทีอ่ยูห่า่งจากทีต่ ัง้
อาํเภอหรอืเขตไมเ่กนิ ๘ กโิลเมตร    และโรงเรยีนทีอ่ยูห่า่งจากทีต่ ัง้อาํเภอ   หรอืเขตมากกวา่ ๑๒ กโิลเมตรขึน้ไป 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขยีน    เป็นนกัเรยีนทีเ่ลอืกจากหอ้งเรยีนทีสุ่ม่โดยวธิี
เดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการรวบรวมคาํพดู     จากจงัหวดัต่าง ๆ  เกอืบทุกเขตการศกึษา  ซึง่เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
ไดน้กัเรยีนจาํนวนทัง้สิน้ ๙๐๐ คน 

๒. เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการศกึษา   ม ี๒ ประเภท   คอื  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมคาํพดูของนกัเรยีน ประกอบดว้ย  
แบบสมัภาษณ์   ซึง่ใชส้มัภาษณ์ในสถานการณ์ควบคุมและสถานการณ์อสิระ    เครือ่งบนัทกึเสยีงและแถบบนัทกึเสยีง    
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบความสารมารถในการอ่านและการเขยีน  เป็นแบบทดสอบการอ่านและการเขยีนคาํ   สาํหรบั
นกัเรยีนกลุม่อาย ุ๖ ปี/ป.๑      ๗ ปี/ป.๒       ๘ ปี/ป.๓    ซึง่สรา้งจากบญัชคีาํทีห่ลอมรวมจากบญัชคีาํพดูของนกัเรยีนภาค
กลาง   ภาคเหนือ   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้  จาํนวนคาํทีนํ่ามาทดสอบในชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ๑  ครัง้ที ่ ๑   
จาํนวน ๘๙๗ คาํ      ครัง้ที ่๒  จาํนวน  ๑,๑๔๗ คาํ        ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒  ครัง้ที ่๑  จาํนวน ๑,๖๘๕ คาํ         ครัง้ที ่
๒   จาํนวน  ๑,๑๔๗ คาํ        ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓  ครัง้ที ่๑  จาํนวน ๒,๔๒๖ คาํ        ครัง้ที ่๒   จาํนวน  ๒,๗๐๒ คาํ    
ขอ้ทดสอบทุกฉบบัของทุกชัน้จะใชส้อบครบทุกจงัหวดั  และขอ้ทดสอบแต่ละ 

ฉบบัจะมนีกัเรยีนประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน 
๓. การเกบ็รวบรวมข้อมลู  ดาํเนินการดงัน้ี 
๓.๑ ประชุมบุคลากรทีร่บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูของนกัเรยีนกลุม่อายตุ่าง ๆ  เพือ่ชีแ้จงทาํความเขา้ใจและวธิี

ปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
๓.๒ เกบ็ขอ้มลูในโรงเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง ๒ ครัง้  คอื   ครัง้ที ่๑  ระหวา่งเดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๒๙        

และครัง้ที ่ ๒   ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์ - มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๐    โดยการสมัภาษณ์ตามแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งขึน้และ
บนัทกึเสยีงของนกัเรยีนลงในแถบบนัทกึเสยีง 

๓.๓ ทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขยีนของนกัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปทดสอบนกัเรยีนที่
เป็นกลุม่ตวัอยา่ง    จาํนวน  ๒  ครัง้    คอื    ครัง้ที ่๑  ระหวา่งวนัที ่๑๕ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๑๕ มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๓๑    และครัง้ที ่๒  ระหวา่งวนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ ์- ๑๕ มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔. การวิเคราะหข้์อมลู 
๔.๑ การวเิคราะหค์าํพดูของนกัเรยีน  เมือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูแต่ละครัง้ไดแ้ลว้ผูส้มัภาษณ์จะถอดคาํพดูของนกัเรยีน

ทุกคาํจากแถบบนัทกึเสยีงเป็นลายลกัษณ์อกัษร   และนําคาํพดูเหลา่น้ีมาแจกแจงความถีแ่ยกเป็นรายเขตการศกึษา   แลว้
รวมเป็นภาคภมูศิาสตร ์   ไดแ้ก่ภาคกลาง   ภาคเหนือ   ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    การแจกแจงคาํพดูของ
นกัเรยีนแจกแจงทุกคาํ    ยกเวน้คาํทีเ่ป็นชื่อเฉพาะ   คาํหยาบ   จาํนวนนบัและคาํในเน้ือเพลงทีน่กัเรยีนรอ้ง     จากนัน้นํา



คาํเหลา่นัน้มาวเิคราะหต์ามชนิดของการสรา้งคาํ    เป็นคาํเดีย่ว    คาํประสมคาํซอ้น   คาํซํ้า   และคาํผสาน    และวเิคราะห์
คาํตามหน้าทีข่องคาํเป็นคาํนาม    คาํสรรพนาม  คาํกรยิา   คาํขยาย   คาํเชื่อม  และคาํลงทา้ย    คาํทีเ่ป็นภาษาถิน่แยก
ออกมาไวอ้กีบญัชหีน่ึงและแยกตามกลุม่ภาษาทีใ่ชใ้นภาคต่าง ๆ   คอื  กลุม่ภาษาถิน่ภาคเหนือ    กลุม่ภาษาถิน่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   และกลุม่ภาษาถิน่ภาคใต ้   คาํภาษาถิน่น้ี    ใหค้รผููส้มัภาษณ์เป็นผูแ้ปลความหมายของคาํให ้   โดย
เลอืกความหมายทีเ่ดน่และใชเ้สมอ      ต่อจากนัน้มกีารตรวจสอบความหมายของคาํกบัผูบ้อกภาษา   แลว้จดัทาํบญัชคีาํ
เรยีงตามพจนานุกรม 

๔.๒ การวเิคราะหผ์ลการทดสอบความสามารถในการอ่าน   เขยีนคาํ    เพือ่ด ู
ความยากงา่ยของคาํ   นําไปเป็นพืน้ฐานในการจดัลาํดบัขัน้การเรยีนรู ้   พจิารณาคา่ความยากโดยใชส้ตูร   ดงัน้ี 
 
 คา่ความยาก  (P)     =      จาํนวนคาํทีอ่่าน/เขยีนคาํแต่ละคาํถกู 
          ผูเ้ขา้รบัการทดสอบทัง้หมด 
คาํใดมคีา่ความยาก (P)  สงู   หมายความวา่เป็นคาํงา่ยควรเรยีนก่อน  และคาํใดทีม่คีา่ความยาก  (P) ตํ่า   

หมายความวา่เป็นคาํยาก  ควรเรยีกภายหลงัหรอืเรยีนในชัน้ทีส่งูขึน้ 
๔.๓ การกาํหนดบญัชคีาํพืน้ฐานสาํหรบันกัเรยีนแต่ละชัน้มวีธิกีาร  ดงัน้ี 
๔.๓.๑  การกาํหนดบญัชคีาํพืน้ฐานชัน้เดก็เลก็  นําคาํทีม่คีวามถี ่๑๐๐ขึน้ไป  จนถงึคาํทีม่คีวามถีส่งูสดุมาพจิารณา

คดัเลอืกคาํใหน้กัเรยีนเรยีนในลกัษณะคาํคุน้ตา(Sight  Words) เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกม ี ๓ ลกัษณะ  คอื  คาํทีเ่ป็น
รปูธรรมสามารถแสดงเป็นภาพได ้   คาํทีแ่สดงกริยิาอาการใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจไดอ้ยา่งเดน่ชดั  และคาํทีน่กัเรยีนใชบ้อ่ยแต่ไม่
สามารถแสดงเป็นภาพหรอืกริยิาอาการได ้

๔.๓.๒ การกาํหนดบญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑  นําบญัชคีาํทีไ่ปทดสอบคา่ความยาก (P)  มาแลว้  และ
ไดค้าํทีม่คีา่ความยากในระดบัต่าง ๆ นํามาพจิารณาจดัคาํตามเกณฑโ์ครงสรา้งของคาํทางภาษาศาสตร ์   โดยใชเ้กณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

คาํเด่ียวง่าย โครงสรา้งของคาํประกอบดว้ย 
(๑) พสส + ว      =   พยญัชนะตน้ + สระเสยีงยาว + วรรณยกุต ์
(๒) พสสพ + ว   =  พยญัชนะตน้ + สระเสยีงยาว + พยญัชนะสะกด +  วรรณยกุต ์
(๓) พส + ว        =  พยญัชนะตน้ + สระเสยีงสัน้ + วรรณยกุต ์
(๔) พสพ + ว     =  พยญัชนะตน้ + สระเสยีงสัน้ + พยญัชนะสะกด +    วรรณยกุต ์
(เริม่จากสระมรีปูไปจนถงึสระลดรปู) 
(๕) พพสส + ว  =  พยญัชนะตน้ควบกลํ้า + สระเสยีงยาว + วรรณยกุต ์
นอกจากโครงสรา้ของคาํใน (๑) – (๕)  แลว้  ใหพ้จิารณาคาํผสานซึง่มโีครงสรา้งเชน่เดยีวกนัดว้ย 
คาํเด่ียวยาก โครงสรา้งของคาํประกอบดว้ย 
(๑) พพสสพ + ว     =   พยญัชนะตน้ควบกลํ้า + สระเสยีงยาว + พยญัชนะสะกด  + วรรณยกุต ์
(๒) พพสพ + ว        =  พยญัชนะตน้ควบกลํ้า + สระเสยีงสัน้ + พยญัชนะสะกด  + วรรณยกุต ์
(๓) พ (พ) สสพพ + ว    =   พยญัชนะตน้  หรอืพยญัชนะตน้ควบกลํ้า +   สระเสยีงยาว + 

พยญัชนะสะกด + พยญัชนะสะกด +   วรรณยุกต ์
(๔) พ (พ) สพพ + ว       =  พยญัชนะตน้ หรอืพยญัชนะตน้ควบกลํ้า + สระเสยีงสัน้  + พยญัชนะ

สะกด + พยญัชนะสะกด + วรรณยกุต ์
(๕) พ (พ) สพพพ + ว      =   พยญัชนะตน้ หรอืพยญัชนะตน้ควบกลํา้ + สระ เสยีงสัน้ + พยญัชนะ

สะกด + พยญัชนะสะกด +  พยญัชนะสะกด + วรรณยกุต ์
(๖) พ (พ) สสพพพ + ว   =   พยญัชนะตน้ หรอืพยญัชนะตน้ควบกลํ้า + สระเสยีงยาว + พยญัชนะ

สะกด + พยญัชนะสะกด + พยญัชนะสะกด + วรรณยกุต ์
นอกจากโครงสรา้งของคาํในขอ้ (๑) – (๖) แลว้   ใหพ้จิารณาคาํผสาน  ซึง่มโีครงสรา้งเชน่เดยีวกนัดว้ย 



คาํประสมง่าย    โครงสรา้งของคาํประกอบดว้ย  การนําคาํเดีย่วงา่ยมาประสมกนัตัง้แต่ ๒ คาํขึน้ไป  ทาํใหเ้กดิ
ความหมายใหม ่

คาํประสมยาก โครงสรา้งของคาํประกอบดว้ยการนําคาํเดีย่วยากมาประสมกนัหรอืคาํเดีย่วงา่ยและคาํเดีย่วยาก
มาประสมกนัตัง้แต่ ๒ คาํขึน้ไป   ทาํใหเ้กดิความหมายใหม ่

เมือ่จดัคาํตามเกณฑโ์ครงสรา้งทางภาษาศาสตรแ์ลว้จดับญัชคีาํตามลาํดบัขัน้การเรยีนรูโ้ดยกําหนดใหใ้ชค้าํเดีย่ว
งา่ยทัง้หมด   กําหนดเป็นบญัชคีาํทีเ่รยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ 

๔.๓.๓ การกาํหนดบญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒  นําบญัชคีาํทีไ่ปทดสอบคา่ความยาก (P) มาแลว้  และ
ไดค้าํทีม่คีา่ความยากในระดบัต่าง ๆ มาพจิารณาจดัคาํตามเกณฑโ์ครงสรา้งของคาํทางภาษาศาสตร ์   โดยใชเ้กณฑ์
เชน่เดยีวกบัขอ้ ๔.๓.๒แลว้จดับญัชคีาํตามลาํดบัขัน้การเรยีนรู ้  โดยกาํหนดใหใ้ชค้าํเดีย่วงา่ย    คาํเดีย่วยาก  และคาํประสม
งา่ยในบญัชคีาํชัน้น้ี   รวมทัง้คาํเดีย่วยากและคาํประสมยาก   จากบญัชคีาํในชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ๑   ทีไ่ดจ้ดัไวต้ามขอ้ 
๔.๓.๒  เป็นบญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ 

๔.๓.๔ การกาํหนดบญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓  นําบญัชคีาํคา่ความยาก (P) มาแลว้  และไดค้าํทีม่คีา่
ความยากในระดบัต่าง ๆ มาพจิารณาจดัคาํตามเกณฑโ์ครงสรา้งของคาํทางภาษาศาสตรเ์ช่นเดยีวกบัขอ้ ๔.๓.๒  แลว้จดั
บญัชคีาํตามลาํดบัขัน้การเรยีนรูโ้ดยกาํหนดใหใ้ชค้าํเดีย่วงา่ย   คาํประสมงา่ย   คาํเดีย่วยาก  และคาํประสมยากในบญัชคีาํ
ชัน้น้ี    รวมทัง้คาํประสมยากจากบญัชคีาํในชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑  และ ๒ (ในขอ้ ๔.๓.๒และ ๔.๓.๔)  เป็นบญัชคีาํพืน้ฐาน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ 

รายละเอียดของบญัชีคาํแต่ละชัน้ 
๑. บญัชคีาํชัน้เดก็เลก็  มจีาํนวนทัง้สิน้ ๒๔๒ คาํ    จาํแนกเป็นคาํนาม  จาํนวน  ๑๗๕ คาํ    จดัประเภทของคาํได ้

๑๒ หมวด  คอื  หมวดทีเ่กีย่วกบัตาํแหน่ง – อาชพีม ี๑๕ คาํ  เครอืญาตมิ ี๑๔ คาํ     อวยัวะม ี๒๒ คาํ      เครือ่งแต่งกาย – 
เครือ่งนอนม ี๑๑ คาํ    ดอกไม ้ ม ี๔ คาํ     ผลไมม้ ี๑๘ คาํ       ผกัม ี๑๐ คาํ      อาหารม ี๑๒ คาํ       สตัวม์ ี๒๕ คาํ      
สิง่ของ  ม ี๒๗ คาํ    พาหนะม ี๔ คาํ      และสถานทีม่ ี๑๒ คาํ       คาํกรยิา  คาํเชื่อม  และคาํอื่น ๆ   อกี ๖๑ คาํ 

๒. บญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑   มจีาํนวนทัง้สิน้ ๗๐๘  คาํ    มลีกัษณะเป็นคาํเดีย่วงา่ยทัง้หมด 
๓. บญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒  มจีาํนวนทัง้สิน้ ๑,๐๙๘  คาํ  เป็นคาํเดีย่วงา่ย   จาํนวน ๓๕๖ คาํ    คาํ

ประสมงา่ย  จาํนวน ๔๑๕ คาํ  และคาํเดีย่วยาก  จาํนวน ๓๒๗ คาํ 
๔. บญัชคีาํพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓   มจีาํนวนทัง้สิน้ ๑,๒๑๐ คาํ   เป็นคาํเดีย่วงา่ย  จาํนวน ๓๔๐ คาํ   คาํ

ประสมงา่ย  จาํนวน ๒๘๘  คาํ   คาํเดีย่วยาก  จาํนวน ๑๖๘ คาํ  และคาํประสมยาก จาํนวน ๔๑๔ คาํ 
 
ประโยชน์ของบญัชีคาํพืน้ฐาน 
๑. ใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรภาษาไทย  ในแงข่องการกาํหนดเน้ือ  คอืการกาํหนดคาํทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน

ภาษาไทยแต่ละระดบัชัน้ 
๒. ใชใ้นการพฒันาหนงัสอืเรยีน  แบบฝึกหดั  และหนงัสอืเสรมิประสบการณ์ต่าง ๆโดยการนําคาํไปใชแ้ต่งหนงัสอื

และฝึกฝนทกัษะ 
๓. ใชใ้นการจดัทาํและพฒันาสือ่การเรยีนการสอนภาษาไทยทีจ่าํเป็น  เชน่  บตัรคาํแผนภมูเิสรมิประสบการณ์  และ

สรา้งเรื่องราวในการแสดงหุน่   การเลน่เลยีนแบบ   บทบาทสมมตุ ิ ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําบญัชีคาํพืน้ฐานไปใช้ 
๑. บญัชคีาํพืน้ฐานในชัน้เดก็เลก็ หรอืบญัชคีาํคุน้ตา   ซึง่มจีาํนวนคาํทัง้สิน้ ๒๔๒  คาํ  นัน้   เป็นคาํทีเ่ดก็เลก็ใชพ้ดู

ในชวีติประจาํวนัทีม่คีวามถีส่งู    การนําคาํคุน้ตาไปสอนอ่านควรคดัเลอืกคาํทีใ่ชบ้อ่ยในทอ้งถิน่   และในสถานการณ์ต่าง ๆ   
การกาํหนดจาํนวนคาํไมค่วรมากเกนิไป  ควรอยูร่ะหวา่ง ๑๐๐ – ๑๕๐ คาํ  สาํหรบัการสอนอ่านคาํคุน้ตาน้ี   ไมจ่าํเป็นตอ้งให้
นกัเรยีนอ่านแบบแจกลกูและสะกดคาํหรอืผนั   ใหอ่้านเป็นคาํและเขา้ใจความหมายของคาํนัน้ ๆ 



๒. บญัชคีาํพืน้ฐานในชัน้ประถมศกึษาปีท ี๑-๓   ซึง่มจีาํนวนคาํทัง้สิน้ ๓,๐๑๖ คาํ  เป็นคาํทีท่ดสอบความยากงา่ย
ในการอ่านและการเขยีนมาแลว้    โดยคดัเลอืกจากจาํนวนคาํของบญัชคีาํแต่ละชัน้ซึง่นกัเรยีนใชพ้ดูในชวีติประจาํวนัทีม่ ี
ความถีส่งู    ดงันัน้คาํเหลา่น้ีจงึเป็นคาํทีค่วรเรยีนในชัน้ต่าง ๆ  ตามทีก่าํหนด     แต่การพจิารณานําคาํไปใชใ้นแต่ละชัน้ควร
พจิารณาคดัเลอืกอกีครัง้หน่ึง     โดยพจิารณาคาํทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นทอ้งถิน่นัน้ ๆ และตามสถานการณ์ต่าง ๆ   รวมทัง้
พจิารณากาํหนดจาํนวนคาํใหเ้หมาะสม 

๓. คาํทีก่าํหนดใชใ้นบญัชคีาํพืน้ฐานแต่ละชัน้ ไมค่วรถอืเป็นหลกัตายตวัมากนกัควรปรบัปรงุไดต้ามความเหมาะสม   
คาํในบญัชคีาํชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓  อาจปรบัมาใชใ้นชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ ได ้  ทัง้น้ีควรพจิารณาคา่ความยากของการ
อ่านและการเขยีนดว้ยเพือ่ใหก้ารใชค้าํเหมาะสมกบัวยัและตามลาํดบัขัน้การเรยีนรูข้องนกัเรยีน   สาํหรบัคาํบางคาํทีย่ากมาก   
แต่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้นระดบัชัน้นัน้ ๆ  กอ็าจนํามาใชไ้ด ้  แต่ควรจะไดช้ีแ้จงใหผู้ส้อนทราบวา่เป็นคาํทีย่ากสาํหรบัชัน้นัน้ 
ๆ  พรอ้มทัง้เสนอแนะวธิสีอนไวเ้ป็นพเิศษดว้ย 

๔. เขตการศกึษาแต่ละเขตหรอืจงัหวดัต่าง ๆ  ควรนําคาํจากบญัชคีาํพืน้ฐานในระดบัชัน้ต่าง ๆ  ไปทดสอบค่าความ
ยากของการอ่านและเขยีน    เพือ่จดัทาํบญัชคีาํอ่านและคาํเขยีน   ในเขตการศกึษาหรอืจงัหวดัของตน  และนําไปใชใ้นการ
ปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

๕. การนําคาํจากบญัชคีาํพืน้ฐานเหลา่น้ีไปใชใ้นการสรา้งสือ่การเรยีนการสอนในกลุม่ประสบการณ์ต่าง ๆ  นอกจาก
จะใชค้าํจากบญัชคีาํพืน้ฐานแลว้   ควรพจิารณนําคาํทีใ่ชเ้ฉพาะกลุม่ประสบการณ์นัน้ ๆ มาใชป้ระกอบดว้ย 
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บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้เดก็เลก็ 
 

จาํนวนคาํทัง้ส้ิน  ๒๔๒ คาํ 
 
๙ 
 

บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้เดก็เลก็ 
 

ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๑. มี ๓๑. เหน็ ๖๑. หม้อ ๙๑. ชดุ 
๒. ไม่ ๓๒. น้อง ๖๒. ตวั ๙๒. นก 
๓ ก ็ ๓๓. ผม (ส) ๖๓. กล้วย ๙๓. แมว 
๔. ไป ๓๔. มือ ๖๔. หมอน ๙๔. เท่ียว (ก) 
๕. กิน ๓๕. ขนม ๖๕. ดิน ๙๕. เพ่ือน 
๖. แม่ ๓๖. ช้อน ๖๖. เกบ็ ๙๖. น้ําตาล 
๗. บ้าน ๓๗. เลี้ยง ๖๗. ปลา ๙๗. จมกู 
๘. หมอ ๓๘. จาน ๖๘. หมา ๙๘. ผา้ 
๙. ใส่ ๓๙. ด ู ๖๙. ตลาด ๙๙. ถ ู
๑๐. มนั (ส) ๔๐. เสื้อ ๗๐. ตา (อวยัวะ) ๑๐๐. คร ู
๑๑. เขา (ส) ๔๑. ไข่ ๗๑. หา ๑๐๑. นม 
๑๒. ขาย ๔๒. ลกู ๗๒. ผา้ห่ม ๑๐๒. ผกับุ้ง 
๑๓. คน (น) ๔๓. ถ้วย ๗๓. น้ําปลา ๑๐๓. ตู้ 
๑๔. ข้าว ๔๔. ไก่ ๗๔. ข่ี ๑๐๔. พระเจ้าอยู่หวั 
๑๕. พ่อ ๔๕. ขา (น) ๗๕. แขน ๑๐๕. ผม (น) 
๑๖. เล่น ๔๖. ตาํรวจ ๗๖. อาบน้ํา ๑๐๖. ดี 
๑๗. ให้ ๔๗. จบั ๗๗. แตงโม ๑๐๗. สอน 
๑๘. หนู (ส) ๔๘. โรงเรียน ๗๘. แกง ๑๐๘. ย่า 
๑๙. ชอบ ๔๙. ปลกู ๗๙. ดอกไม้ ๑๐๙. ห้อง 
๒๐. มา ๕๐. ผกั ๘๐. มะพร้าว ๑๑๐. ว่ิง 
๒๑. ล้าง ๕๑. รู้จกั ๘๑. ส้ม ๑๑๑. แปรง (น) 
๒๒. พ่ี ๕๒. เดิน ๘๒. ฟัง ๑๑๒. ไหว้ 
๒๓. ซ้ือ ๕๓. ชาม ๘๓. เงาะ ๑๑๓. โรงพยาบาล 
๒๔. รู้ ๕๔. รกั ๘๔. เรา ๑๑๔. ทหาร 
๒๕. อยู่ ๕๕. มะม่วง ๘๕. มีด  ๑๑๕. ลิง 
๒๖. ได้ ๕๖. หม ู ๘๖. หวั ๑๑๖. เดก็ 
๒๗. หนังสือ ๕๗. กระต่าย ๘๗. ยาย ๑๑๗. ชมพู่ 
๒๘. น้ํา ๕๘. พระ ๘๘. มะละกอ ๑๑๘. หน้า 
๒๙. นอน ๕๙. ปาก ๘๙. น้า ๑๑๙. โตะ๊ 
๓๐. รถ ๖๐. เรือ ๙๐. โทรทศัน์ ๑๒๐. ช้าง 



บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้เดก็เลก็ 
 

ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๑๒๑. พา ๑๕๑. ป้า ๑๘๑. นา ๒๑๑. ฉัน (ส) 
๑๒๒. ยา ๑๕๒. ฟัน (น) ๑๘๒. ขนุน ๒๑๒. ถนน 
๑๒๓. นักเรียน ๑๕๓. ผูช้าย ๑๘๓. นกแก้ว ๒๑๓. วิทย ุ
๑๒๔. ของเล่น ๑๕๔. ดอกเขม็ ๑๘๔. สวนสตัว ์ ๒๑๔. อ่าน 
๑๒๕. แม่ค้า ๑๕๕. รปู ๑๘๕. หมี ๒๑๕. ทพัพี 
๑๒๖. ลาํไย ๑๕๖. ป่า ๑๘๖. ฝน ๒๑๖. องุ่น 
๑๒๗. เป็ด ๑๕๗. มะเขือ ๑๘๗. ต้ม ๒๑๗. มะยม 
๑๒๘. ส้มโอ ๑๕๘. กางเกง ๑๘๘. คะน้า ๒๑๘. หมวก 
๑๒๙. ตีน ๑๕๙. ในหลวง ๑๘๙. ข้าวสาร ๒๑๙. กระเป๋า 
๑๓๐. ตุก๊ตา ๑๖๐. เสื้อผา้ ๑๙๐. สะดือ ๒๒๐. กะหลํา่ปลี 
๑๓๑. เตียง ๑๖๑. เขียน ๑๙๑. ร่ม ๒๒๑. น้ิว 
๑๓๒. หลงั ๑๖๒. งู ๑๙๒. ป ู(น) ๒๒๒. กวาด 
๑๓๓. กดั ๑๖๓. ลงุ ๑๙๓. ค้ิว ๒๒๓. ถงุ 
๑๓๔. เสื้อกนัหนาว ๑๖๔. เสื้อ ๑๙๔. ด่ืม ๒๒๔. ไล่ 
๑๓๕. ขนมปัง ๑๖๕. ตู้เยน็ ๑๙๕. ยิง ๒๒๕. ติด 
๑๓๖. ขนั (น) ๑๖๖. ตา (ญาติ) ๑๙๖. สมดุ ๒๒๖. เปิด 
๑๓๗. เตา ๑๖๗. พาย (ก) ๑๙๗. น้อยหน่า ๒๒๗. มดั 
๑๓๘. มุ้ง ๑๖๘. ละมดุ ๑๙๘. ม้า ๒๒๘. ผกัชี 
๑๓๙. พระราชินี ๑๖๙. กหุลาบ ๑๙๙. หวัเข่า ๒๒๙. บิน 
๑๔๐. นัง่ ๑๗๐. หญ้า ๒๐๐. สิงโต ๒๓๐. มะลิ 
๑๔๑. เต่า ๑๗๑. หยิบ ๒๐๑. กวาง ๒๓๑. รถยนต ์
๑๔๒. ผกักาด ๑๗๒. ตดั ๒๐๒. ร้องไห้ ๒๓๒. กระป๋อง 
๑๔๓. การต์นู ๑๗๓. ท่ีนอน ๒๐๓. วดั ๒๓๓. ฉีดยา 
๑๔๔. เท้า ๑๗๔. จระเข้ ๒๐๔. มะขาม ๒๓๔. ถัว่ 
๑๔๕. ร้อน ๑๗๕. เจอ ๒๐๕. หมาป่า ๒๓๕. คอ 
๑๔๖. ววั ๑๗๖. ปู่  ๒๐๖. ลางสาด ๒๓๖. ตะหลิว 
๑๔๗. อา ๑๗๗. ก๋วยเต๋ียว ๒๐๗. ชาวนา ๒๓๗. ปลาท ู
๑๔๘. พริก ๑๗๘. รถไฟ ๒๐๘. ประต ู ๒๓๘. ตบั 
๑๔๙. ห ู ๑๗๙. ครวั ๒๐๙. ฝรัง่ (ผลไม้) ๒๓๙. กระโดด 
๑๕๐. ผูห้ญิง ๑๘๐. ควาย ๒๑๐. นัน่ ๒๔๐. ตก 
๒๔๑.   กราบ 
๒๔๒.   กุ้ง 

 
คาํในบญัชคีาํชัน้เดก็เลก็มจีาํนวนทัง้สิน้ ๒๔๒ คาํ  จะเป็นคาํนามจาํนวน ๑๗๕ คาํ   คาํสรรพนาม ๖ คาํ   คาํกรยิา   

คาํเชื่อม  และอื่น ๆ อกี ๖๑ คาํ 



คาํนาม  จดัประเภทของคาํเป็นหมวดได ้๑๒ หมวด  คอื  หมวดทีเ่กีย่วกบัตาํแหน่ง-อาชพี    เครอืญาต ิ   อวยัวะ   
เครือ่งแต่งกาย-เครือ่งนอน     ดอกไม ้   ผลไม ้   ผกั    อาหาร  สตัว ์   สิง่ของ    พาหนะ   และสถานที ่  ไดแ้ก่คาํต่อไปน้ี 

ตาํแหน่ง-อาชพี    รวม  ๒๒ คาํ   ไดแ้ก่   หมอ    คน    ตาํรวจ    พระ    คร ู   เดก็  นกัเรยีน   แมค่า้    ทหาร   
ชาวนา    ในหลวง     พระราชนีิ     พระเจา้อยูห่วั    ผูช้าย   ผูห้ญงิ 

เครอืญาต ิ  รวม  ๑๔ คาํ   ไดแ้ก่   พอ่    แม ่   พี ่   น้อง   ตา    เพือ่น    ลุง    ป้า    น้า  ยาย    ลกู   ยา่   อา   
และป้า 

อวยัวะ   รวม  ๒๑ คาํ   ไดแ้ก่   มอื   ขา   ปาก   ตวั   ตา   จมกู   นม   หน้า   เทา้   ห ู ฟนั   น้ิว   คิว้   คอ   
แขน   ตนี   หลงั   หวัเขา่   สะดอื   ตวั   หวั   และผม 

เครือ่งแต่งกาย-เครือ่งนอน   รวม  ๑๑ คาํ   ไดแ้ก่   กางเกง   เสือ้   เสือ้ผา้   ผา้   หมวก  เสือ้กนัหนาว   หมอน   
ผา้หม่   มุง้   เตยีง   และทีน่อน 

ดอกไม ้  รวม  ๔  คาํ   ไดแ้ก่    ดอกไม ้   ดอกเขม็    กุหลาบ    มะล ิ
ผลไม ้   รวม  ๑๘  คาํ   ไดแ้ก่   กลว้ย    แตงโม   มะพรา้ว    สม้   เงาะ   มะละกอ   ชมพู ่
น้อยหน่า   ฝรัง่   มะมว่ง   ลาํไย   ละมดุ   สม้โอ   ขนุน   มะขาม   ลางสาด   องุน่   และมะยม 
ผกั   รวม  ๑๐  คาํ   ไดแ้ก่   ผกั    พรกิ   มะเขอื   ผกักาด   หญา้   ผกับุง้   คะน้า  กะหลํ่าปล ี   ผกัช ี และถัว่ 
อาหาร   รวม  ๑๒ คาํ   ไดแ้ก่   ไข ่   ขา้ว    น้ํา    ขนม    ขนมปงั    น้ําปลา    น้ําตาล  ยา    ก๋วยเตีย๋ว    

ขา้วสาร    น้ําสม้   และแกง 
สตัว ์   รวม ๒๕ คาํ    ไดแ้ก่   ไก่   หม ู  กระต่าย   ปลา   หมา   นก   แมว   เต่า   หม ี  ป ู ปลาท ู  เป็ด  ชา้ง   

เสอื   ลงิ   ววั  ง ู  จระเข ้  ควาย   นกแกว้   มา้   สงิโต   กวาง   หมาปา่  และกุง้ 
สิง่ของ   รวม  ๒๗  คาํ   ไดแ้ก่   หนงัสอื   แปรง   ชอ้น   จาม   ชาม   โทรทศัน์   โต๊ะ  ของเลน่    ตุ๊กตา   รม่   

ประต ู   กระเป๋า    ตู ้   ถว้ย    วทิย ุ   กระป๋อง    หมอ้    ขนั   เตา  การต์นู    รปู    ตูเ้ยน็    สมดุ    ทพัพ ี   ถุง    
ตะหลวิ   และมดี 

พาหนะ   รวม  ๔  คาํ   ไดแ้ก่     รถ    เรอื    รถไฟ   และรถยนต ์  
สถานที ่  รวม  ๑๓ คาํ   ไดแ้ก่   โรงเรยีน    บา้น    วดั    ตลาด    ครวั    หอ้ง  โรงพยาบาล    ถนน    สวนสตัว ์   

นา    ดนิ   ฝน   และปา่ 
คาํกรยิา   คาํเชือ่ม  และอื่น ๆ   รวม  ๖๑ คาํ   ไดแ้ก่   วิง่    ม ี   ก ็   ไป    กนิ    ใส ่ ขาย   เลน่   ให ้   ชอบ   

มา    ลา้ง    ซือ้    อยู ่   ได ้   นอน    เลีย้ง    ด ู   เดนิ    รกั   อาบน้ํา  ฟงั    นัง่     ดื่ม     รอ้งไห ้    เขยีน     ฉีดยา    
กระโดด   ไม ่   เกบ็    กดั    พาย   รอ้น   หยบิ  ไหว ้  เหน็    บนิ   เทีย่ว   ถ ู  ต ี   สอน    ตดั   ตม้   ยงิ    อ่าน   กวาด   
ไล ่   เปิด    มดั   ตก  กราบ   จบั   ปลกู    หา   ขี ่  พา   ขดุ    เจอ    ตดิ   รู ้  และรูจ้กั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

จาํนวนคาํทัง้ส้ิน  ๗๐๘ คาํ 
 

บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๑. ก ็ ๓๑. ก้าว ๖๑. ขงั ๙๑. ไข้ ๑๒๑. เคียว 
๒. กบ ๓๒. กาํเนิด ๖๒. ขนั ๙๒. คด (ข้าว) ๑๒๒. แค่ 
๓ กระจก ๓๓. กาํลงั ๖๓. ขวด ๙๓. คน (น) ๑๒๓. ใคร 
๔. กระจยุ ๓๔. กิน ๖๔. ขบั ๙๔. ค้น ๑๒๔. ฆ่า 
๕. กระด่ิง ๓๕. ก่ี ๖๕. ขา (น) ๙๕. คบ ๑๒๕. งาน 
๖. กระดมุ ๓๖. กุ้ง ๖๖. ข่า  ๙๖. ครวั ๑๒๖. งาม 
๗. กระโดด ๓๗. ก ู ๖๗. ข้า ๙๗. คร ู ๑๒๗. ง่าย 
๘. กระต่าย ๓๘. เก ๊ ๖๘. ข้าง ๙๘. ควํา่ ๑๒๘. งู 
๙. กระถิน ๓๙. เก่ง ๖๙. ขาด ๙๙. คอ ๑๒๙. เงาะ 
๑๐. กระเทียม ๔๐. เกบ็ ๗๐. ข้าม ๑๐๐. คอย ๑๓๐. เงิน 
๑๑. กระเบือ้ง ๔๑. เกม ๗๑. ขาย ๑๐๑. ค่อย ๑๓๑. เงือก 
๑๒. กระป๋อง ๔๒. เกเร ๗๒. ขาว ๑๐๒. ค่ะ ๑๓๒. จน 
๑๓. กระเป๋า ๔๓. เกลือ ๗๓. ข่าว ๑๐๓. คะน้า ๑๓๓. จบ 
๑๔. กระโปรง ๔๔. เก้าอ้ี ๗๔. ข้าว ๑๐๔. คดั ๑๓๔. จม 
๑๕. กระรอก ๔๕. เกาะ ๗๕. ข่ี ๑๐๕. คัว่ ๑๓๕. จอก (น้ํา) 
๑๖. กลวั ๔๖. เกิด ๗๖. ขี ้ ๑๐๖. ค้า ๑๓๖. จอด 
๑๗. กว่า ๔๗. เก่ียว ๗๗. ขีด ๑๐๗. คาง ๑๓๗. จอบ 
๑๘. กอด ๔๘. แก ๗๘. ขึน้ ๑๐๘. คาํ ๑๓๘. จะ 
๑๙. ก่อน ๔๙. แก่ ๗๙. ขดุ ๑๐๙. คํา่ ๑๓๙. จงัหวะ 
๒๐. กะ ๕๐. แกง ๘๐. เขม็ ๑๑๐. คาํนับ ๑๔๐. จดั 
๒๑. กะทิ ๕๑. แก้ว ๘๑. เขา (ส) ๑๑๑. คิด ๑๔๑. จบั 
๒๒. กะละมงั ๕๒. แกะ ๘๒. เข่า ๑๑๒. ค้ิว ๑๔๒. จาก 
๒๓. กดั ๕๓. ใกล้ ๘๓. เข้า ๑๑๓. คืน ๑๔๓. จ้าง 
๒๔. กนั ๕๔. ไก่ ๘๔. เขียง ๑๑๔. คือ ๑๔๔. จาน 
๒๕. กบั ๕๕. ไกล ๘๕. เขียน ๑๑๕. คกุ ๑๔๕. จาํ 
๒๖. กา ๕๖. ขน ๘๖. เขียว ๑๑๖. คยุ ๑๔๖. จาํปี 
๒๗. กาง ๕๗. ขยะ ๘๗. แขง็ ๑๑๗. ค ู ๑๔๗. จ้ิงจอก 
๒๘. กางเกง ๕๘. ขวา ๘๘. แข่ง ๑๑๘. คู่ ๑๔๘. จิงโจ้ 
๒๙. กาแฟ ๕๙. ขอ ๘๙. แขน ๑๑๙. เคม็ ๑๔๙. จึง 
๓๐. กาย ๖๐. ของ ๙๐. ไข่ ๑๒๐. เคย ๑๕๐. จืด 

 



บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๑๘๑. ชดุ ๒๑๑. ด ุ ๒๔๑. ตบั ๒๗๑. ถม ๓๐๑. ทบั 
๑๘๒. เชด็ ๒๑๒. ด ู ๒๔๒. ตวั ๒๗๒. ถ้วย ๓๐๒. ทา 
๑๘๓. เช้า ๒๑๓. เดก็ ๒๔๓. ตา ๒๗๓. ถอด ๓๐๓. ทาง 
๑๘๔. เชิด ๒๑๔. เดิน ๒๔๔. ตาก ๒๗๔. ถอน ๓๐๔. ทาน (กิน) 
๑๘๕. เช่ือ ๒๑๕. เดียว ๒๔๕. ต่าง ๒๗๕. ถอย ๓๐๕. ท่าน 
๑๘๖. เชือก ๒๑๖. เด่ียว ๒๔๖. ตาม ๒๗๖. ถงั ๓๐๖. ทาํ 
๑๘๗. ใช่ ๒๑๗. เด๋ียว ๒๔๗. ตาย ๒๗๗. ถัว่ ๓๐๗. ทาํไม 
๑๘๘. ใช้ ๒๑๘. แดง ๒๔๘ ตาํ ๒๗๘. ถ้า ๓๐๘. ทาํเล 
๑๘๙. ซน ๒๑๙. แดด ๒๔๙. ติด ๒๗๙. ถาง ๓๐๙. ท้ิง 
๑๙๐. ซ่อน ๒๒๐. โดด ๒๕๐. ตี ๒๘๐. ถาด ๓๑๐. ที 
๑๙๑. ซ้อน ๒๒๑. โดน ๒๕๑. ตีน ๒๘๑. ถ่าน ๓๑๑. ท่ี 
๑๙๒. ซ่อม ๒๒๒. โดย ๒๕๒. ตึก ๒๘๒. ถาม ๓๑๒. ทีวี 
๑๙๓. ซอย ๒๒๓. ได้ ๒๕๓. ต่ืน ๒๘๓. ถีบ ๓๑๓. ทกุ 
๑๙๔. ซกั ๒๒๔. ตก ๒๕๔. ตุ่ม ๒๘๔. ถึง ๓๑๔. ทเุรียน 
๑๙๕. ซ้าย ๒๒๕. ตน ๒๕๕. ตู้ ๒๘๕. ถือ ๓๑๕. เท 
๑๙๖. ซิ ๒๒๖. ต้น ๒๕๖. เต้น ๒๘๖. ถงุ ๓๑๖. เท่า 
๑๙๗. ซ้ือ ๒๒๗. ต้ม ๒๕๗. เตม็ ๒๘๗. ถ ู ๓๑๗. เท้า 
๑๙๘. ดม ๒๒๘. ต่อ ๒๕๘. เตะ ๒๘๘. ถกู ๓๑๘. เท่ียง 
๑๙๙. ด้วย ๒๒๙. ตอก ๒๕๙. เตา ๒๘๙. แถว ๓๑๙. เทียน 
๒๐๐. ดอก ๒๓๐. ต้อง ๒๖๐. เต่า ๒๙๐. ไถ ๓๒๐. เท่ียว (ก) 
๒๐๑. ดงั (ข) ๒๓๑. ตอน ๒๖๑. เติม ๒๙๑. ท่วม ๓๒๑. แทน 
๒๐๒. ด่า ๒๓๒. ตอบ ๒๖๒. เตียง ๒๙๒. ท่อ ๓๒๒. ไทย 
๒๐๓. ดาว ๒๓๓. ต่อย ๒๖๓. แต่ ๒๙๓. ทอง ๓๒๓. เธอ 
๒๐๔. ดาํ (ข) ๒๓๔. ตะกร้า ๒๖๔. แตงกวา ๒๙๔. ท้อง ๓๒๔. นก 
๒๐๕. ดิน ๒๓๕. ตะไคร้ ๒๖๕. แตงโม ๒๙๕. ทอด ๓๒๕. นม 
๒๐๖. ดินสอ ๒๓๖. ตะป ู ๒๖๖. แต่ง ๒๙๖. ทะนาน ๓๒๖. นอก 
๒๐๗. ดี ๒๓๗. ตะวนั ๒๖๗. โต ๒๙๗. ทะเล ๓๒๗. น้อง 
๒๐๘. ดึง ๒๓๘. ตกั ๒๖๘. โตะ๊ ๒๙๘. ทะเลาะ ๓๒๘. นอน 
๒๐๙. ด่ืม ๒๓๙. ตัง้ ๒๖๙. ใต้ ๒๙๙. ทัง้ ๓๒๙. น้อย 
๒๑๐. ดือ้ ๒๔๐. ตดั ๒๗๐. ใต้ถนุ ๓๐๐. ทนั ๓๓๐. นัก 
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ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๓๓๑. นัง่ ๓๖๑. บ้วน ๓๙๑. ปิด ๔๒๑. ฝัง ๔๕๑. ฟ้ืน 
๓๓๒. นัน่ ๓๖๒. บ่อ ๓๙๒. ปี ๔๒๒. ฝา ๔๕๒. ฟุ้ ง 
๓๓๓. นัน้ ๓๖๓. บอก ๓๙๓. ปีน ๔๒๓. ฝ่าย ๔๕๓. ฟกู 
๓๓๔. นับ ๓๖๔. บอด ๓๙๔. ปืน ๔๒๔. เฝ้า ๔๕๔. ไฟ 
๓๓๕. นา ๓๖๕. บอน ๓๙๕. ปุ๋ ย  ๔๒๕. พบ ๔๕๕. มอง 
๓๓๖. น่า ๓๖๖. บ่อน ๓๙๖. ป ู(น) ๔๒๖. พระ ๔๕๖. มะกอก 
๓๓๗. น้า ๓๖๗. บ่อย ๓๙๗. ปู่  ๔๒๗. พละ ๔๕๗. มะขาม 
๓๓๘. นาง ๓๖๘ บงั ๓๙๘. ปนู ๔๒๘. พวก ๔๕๘. มะเขือ 
๓๓๙. นาน ๓๖๙. บนัได ๓๙๙. เป็ด ๔๒๙. พอ ๔๕๙. มะนาว 
๓๔๐. นาย ๓๗๐. บาง ๔๐๐. เป็น ๔๓๐. พ่อ ๔๖๐. มะไฟ 
๓๔๑. นาฬิกา ๓๗๑. บ้าง ๔๐๑. เปล่า ๔๓๑. พะโล้ ๔๖๑. มะม่วง 
๓๔๒. นํา ๓๗๒. บ้าน ๔๐๒. เป้า ๔๓๒. พกั ๔๖๒. มะยม 
๓๔๓. น้ํา ๓๗๓. บ่าย ๔๐๓. เปิด ๔๓๓. พดั ๔๖๓. มะละกอ 
๓๔๔. นิด ๓๗๔. บิน ๔๐๔. เปียก ๔๓๔. พบั ๔๖๔. มะลิ 
๓๔๕. นิทาน ๓๗๕. บกุ ๔๐๕. แป้ง ๔๓๕. พา ๔๖๕. มงัคดุ 
๓๔๖. น่ิม ๓๗๖. บุ้ง ๔๐๖. แปรง ๔๓๖. พาย ๔๖๖. มดั 
๓๔๗. นิยาย ๓๗๗. บชูา ๔๐๗. แปล ๔๓๗. พ่ี ๔๖๗. มนั (ส) 
๓๔๘. น้ิว ๓๗๘. แบบ ๔๐๘. ไป  ๔๓๘. พืน้ ๔๖๘. มา 
๓๔๙. นิสยั ๓๗๙. ใบ ๔๐๙. ผม (น) ๔๓๙. พงุ ๔๖๙. ม้า 
๓๕๐. น่ี ๓๘๐. ประต ู ๔๑๐. ผกั ๔๔๐. พดู ๔๗๐. มาก 
๓๕๑. น้ี ๓๘๑. ปลา ๔๑๑. ผดั ๔๔๑. เพราะ ๔๗๑. มี 
๓๕๒. นึก ๓๘๒. ปวด ๔๑๒. ผา้ ๔๔๒. เพาะ ๔๗๒. มีด 
๓๕๓. น่ึง ๓๘๓. ป่วย ๔๑๓. ผา่น ๔๔๓. เพ่ือ ๔๗๓. มึง 
๓๕๔. นุ่ง ๓๘๔. ปอ ๔๑๔. ผิด ๔๔๔. เพ่ือน ๔๗๔. มืด 
๓๕๕. เน้ือ ๓๘๕. ปอก ๔๑๕. ผี ๔๔๕. แพ้ ๔๗๕. มือ 
๓๕๖. แน่ ๓๘๖. ปัน้ ๔๑๖. ผู ้ ๔๔๖. แพะ ๔๗๖. มือ้ 
๓๕๗. โน้น ๓๘๗. ป่า ๔๑๗. ผกู ๔๔๗. ฟัง ๔๗๗. มงุ 
๓๕๘. ใน ๓๘๘. ป้า ๔๑๘. เผา ๔๔๘. ฟัน (น) ๔๗๘. มุ่ง 
๓๕๙. บน ๓๘๙. ปาก ๔๑๙. เผือ่ ๔๔๙. ฟ้า ๔๗๙. มุ้ง 
๓๖๐. บวก ๓๙๐. ป้ิง ๔๒๐. ฝน ๔๕๐. ฟืน ๔๘๐. เมด็ 
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ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๔๘๑. เมีย ๕๑๑. เยบ็ ๕๔๑. เรือ ๕๗๑. ลกู ๖๐๑. วิธี 
๔๘๒. เม่ือ ๕๑๒. เยอะ ๕๔๒. เร่ือง ๕๗๒. เลก็ ๖๐๒. เวลา 
๔๘๓. เมือง ๕๑๓. แย่ง ๕๔๓. เรือน ๕๗๓. เลข ๖๐๓. เวียน 
๔๘๔. แม่ ๕๑๔. โยน ๕๔๔. เร่ือย ๕๗๔. เล่น ๖๐๔. ไว้ 
๔๘๕. แมง ๕๑๕. รด ๕๔๕. แรก ๕๗๕. เลบ็ ๖๐๕. ศาลา 
๔๘๖. แม้น ๕๑๖. รวม ๕๔๖. โรย ๕๗๖. เล่ม ๖๐๖. ส่ง 
๔๘๗. แมว ๕๑๗. รอ ๕๔๗. ไร่ ๕๗๗. เลย ๖๐๗. สบู่ 
๔๘๘ โมง ๕๑๘. รอง ๕๔๘. ลง ๕๗๘. เละ ๖๐๘. ส้ม 
๔๘๙. ไม่ ๕๑๙. ร้อง ๕๔๙. ลด ๕๗๙. เล่า ๖๐๙. สวด 
๔๙๐. ไม้ ๕๒๐. ร้อน ๕๕๐. ลบ ๕๘๐. เล้า ๖๑๐. สวน 
๔๙๑. ยก ๕๒๑. รอบ ๕๕๑. ลม ๕๘๑. เลี้ยง ๖๑๑. สวม 
๔๙๒. ยอด ๕๒๒. ระวงั ๕๕๒. ล้ม ๕๘๒. เลี้ยว ๖๑๒. สวย 
๔๙๓. ย่อม ๕๒๓. รกั ๕๕๓. ลอง ๕๘๓. เลือด ๖๑๓. สอน 
๔๙๔. ยกั ๕๒๔. รกัษา ๕๕๔. ละมดุ ๕๘๔. เล่ือย ๖๑๔. สอบ 
๔๙๕. ยงั ๕๒๕. รดั ๕๕๕. ลกั ๕๘๕. แล ๖๑๕. ส้อม 
๔๙๖. ยา ๕๒๖. รบั ๕๕๖. ลบั ๕๘๖. แล้ง ๖๑๖. สะดือ 
๔๙๗. ย่า ๕๒๗. ราคา ๕๕๗. ลา ๕๘๗. แล้ว ๖๑๗. สะพาน 
๔๙๘. ยาก ๕๒๘. ราชินี ๕๕๘. ลาก ๕๘๘. และ ๖๑๘. สะอาด 
๔๙๙. ยาง (น) ๕๒๙. ราด ๕๕๙. ลาง ๕๘๙. ไล่ ๖๑๙. สัง่ 
๕๐๐. ย่าง ๕๓๐. ร้าน ๕๖๐. ล้าง ๕๙๐. วดั ๖๒๐. สงักะสี 
๕๐๑. ยาม ๕๓๑. ร้าย ๕๖๑. ลางสาด ๕๙๑. วนั ๖๒๑. สัน้ 
๕๐๒. ยาย ๕๓๒. ราํ ๕๖๒. ลาบ ๕๙๒. ววั ๖๒๒. สบั 
๕๐๓. ย้าย ๕๓๓. รีด ๕๖๓. ลาย ๕๙๓. ว่า ๖๒๓. สบัปะรด 
๕๐๔. ยาว ๕๓๔. รีบ ๕๖๔. ลาํไย ๕๙๔. วาง ๖๒๔. สาด 
๕๐๕. ยิง ๕๓๕. รู้ ๕๖๕. ลิเก ๕๙๕. ว่าง ๖๒๕. สาย 
๕๐๖. ย้ิม ๕๓๖. เรว็ ๕๖๖. ลิง ๕๙๖. วาด ๖๒๖. สาว 
๕๐๗. ยืน ๕๓๗. เรา ๕๖๗. ล่ืน ๕๙๗. ว่าน ๖๒๗. สี 
๕๐๘. ยงุ ๕๓๘. เรียก ๕๖๘. ลืม ๕๙๘. ว่ิง ๖๒๘. สกุ 
๕๐๙. ยุ่ง ๕๓๙. เรียง ๕๖๙. ลกุ ๕๙๙. วิชา ๖๒๙. สขุ 
๕๑๐. เยน็ ๕๔๐. เรียน ๕๗๐. ลงุ ๖๐๐. วิตามิน ๖๓๐. สู้ 
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ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๖๓๑. เส้น ๖๖๑. หวัเราะ ๖๙๑. อะไร 
๖๓๒. เสา ๖๖๒. หา ๖๙๒. อนั 
๖๓๓. เสียง ๖๖๓. ห่า ๖๙๓. อา 
๖๓๔. เสียบ ๖๖๔. หาง ๖๙๔. อ่าน 
๖๓๕. เสือ ๖๖๕. หาม ๖๙๕. อาบ 
๖๓๖. เส่ือ ๖๖๖. หาย ๖๙๖. อาละวาด 
๖๓๗. เสื้อ ๖๖๗. หิน ๖๙๗. อาํเภอ 
๖๓๘. ใส่ ๖๖๘. หิว ๖๙๘. อ่ิม 
๖๓๙. หก (ก) ๖๖๙. หงุ ๖๙๙. อีก 
๖๔๐. หญ้า ๖๗๐. หุ่น ๗๐๐. อ่ืน 
๖๔๑. หนา ๖๗๑. ห ู ๗๐๑. อุ่น 
๖๔๒. หน้า ๖๗๒. เห ๗๐๒. เอง 
๖๔๓. หนี ๖๗๓. เหน็ ๗๐๓. เอา 
๖๔๔. หนู ๖๗๔. เหนือ ๗๐๔. แอบ 
๖๔๕. ห่ม ๖๗๕. เหล้า ๗๐๕. โอ๋ 
๖๔๖. หมอ ๖๗๖. เหลือ ๗๐๖. โอ่ง 
๖๔๗. หม้อ ๖๗๗. เห่า ๗๐๗. โอน 
๖๔๘. หมา ๖๗๘. แห่ง ๗๐๘. ไอ 
๖๔๙. หมี ๖๗๙. แหน   
๖๕๐. หม ู ๖๘๐. ให้   
๖๕๑. หมู่ ๖๘๑. ใหญ่   
๖๕๒. หรือ ๖๘๒. ใหม่   
๖๕๓. หวี ๖๘๓. ไหน   
๖๕๔. ห่อ ๖๘๔. ไหม   
๖๕๕. ห้อง ๖๘๕. ไหล่   
๖๕๖. หอม (ข) ๖๘๖. ไหว้   
๖๕๗. หอย ๖๘๗. อย่า   
๖๕๘. หกั ๖๘๘. อยู่   
๖๕๙. หัน่ ๖๘๙. ออก   
๖๖๐. หวั ๖๙๐. อ่อน   
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จาํนวนคาํทัง้ส้ิน  ๑,๐๙๘  คาํ 
 

ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๑. ก๋ง ๓๑. เกือบ ๖๑. คางคก ๙๑. เฉย ๑๒๑. เดด็ ๑๕๑. ทุ่ง 
๒. กด ๓๒. แก้ ๖๒. คาด ๙๒. ชม ๑๒๒. เดิม ๑๕๒. ทยุ 
๓ ก้ม ๓๓. แก้ม ๖๓. คาบ ๙๓. ชวด ๑๒๓. เดือด ๑๕๓. เทียม 
๔. กระดกู ๓๔. โกน ๖๔. คุ้ม ๙๔. ชะนี ๑๒๔. เดือน ๑๕๔. แทง 
๕. กระติก ๓๕. โกหก ๖๕. เค้ก ๙๕. ชกั ๑๒๕. ใด ๑๕๕. แท่ง 
๖. กระตกุ ๓๖. ไกว ๖๖. เคาะ ๙๖. ชา ๑๒๖. ตบ ๑๕๖. แท้ง 
๗. กระถาง ๓๗. ขณะ ๖๗. เคี้ยว ๙๗. ช้า ๑๒๗. ตอม ๑๕๗. ธง 
๘. กระทบ ๓๘. ขม ๖๘. แคะ ๙๘. ช้ี ๑๒๘. ตะเกียบ ๑๕๘. นัด 
๙. กระท้อน ๓๙. ขยํา้ ๖๙. โค้ง ๙๙. ชกุ ๑๒๙. ตะโกน ๑๕๙. นาที 
๑๐. กระทะ ๔๐. ขยี้ ๗๐. งม ๑๐๐. ชุ่ม ๑๓๐. ตู่ ๑๖๐. น่ิง 
๑๑. กระสอบ ๔๑. ข้อ ๗๑. งวง ๑๐๑. เช่น ๑๓๑. ตดู ๑๖๑. เน่า 
๑๒. กล้า ๔๒. ข้อง ๗๒. ง่วง ๑๐๒. แช่ ๑๓๒. เตียน ๑๖๒. แนว 
๑๓. กอ ๔๓. ขอน ๗๓. งอก ๑๐๓. ซด ๑๓๓. แตก ๑๖๓. บ่น 
๑๔. ก่อ ๔๔. ขดั ๗๔. งา ๑๐๔. ซดั ๑๓๔. แตง ๑๖๔. บวั 
๑๕. กอง ๔๕. ขาน ๗๕. เงา ๑๐๕. ซ่ิง ๑๓๕. แตะ ๑๖๕. บ่า 
๑๖. ก้อน ๔๖. ขาํ ๗๖. โง่ ๑๐๖. ซ่ึง ๑๓๖. โต้ ๑๖๖. บาด 
๑๗. กะปิ ๔๗. ขิง ๗๗. จด ๑๐๗. ซ่ือ ๑๓๗. ถาก ๑๖๗. บาน 
๑๘. กะเพรา ๔๘. เข่ง ๗๘. จริยะ ๑๐๘. ซุก ๑๓๘. ถ่าย ๑๖๘. บาํรงุ 
๑๙. กะสา ๔๙. เขน็ ๗๙. จะ๊ ๑๐๙. แซง ๑๓๙. ถํา้ ๑๖๙. บิดา 
๒๐. ก้าง ๕๐. เข่ีย ๘๐. จงั ๑๑๐. แซะ ๑๔๐. เถียง ๑๗๐. บีบ 
๒๑. กาํ ๕๑. เขียว ๘๑. จา๋ ๑๑๑. ดง ๑๔๑. ทบ ๑๗๑. บึง 
๒๒. กาํแพง ๕๒. เข่ือน ๘๒. จ่าย ๑๑๒. ดกั ๑๔๒. ท่อง ๑๗๒. เบา 
๒๓. ก่ิง ๕๓. แขก ๘๓. จาํปา ๑๑๓. ดบั ๑๔๓. ทอน ๑๗๓. เบาะ 
๒๔. กิริยา ๕๔. คง ๘๔. จิก ๑๑๔. ด้าน ๑๔๔. ทกั ๑๗๔. เบื่อ 
๒๕. กู้ ๕๕. ครู่ ๘๕. จ้ิม ๑๑๕. ดาบ ๑๔๕. ท่า ๑๗๕. แบก 
๒๖. เก ๕๖. ค้อน ๘๖. จีน ๑๑๖. ดาย ๑๔๖. ท้า ๑๗๖. แบ่ง 
๒๗. เก๋ง ๕๗. คนั ๘๗. จดุ ๑๑๗. ด้าย ๑๔๗. ทาก ๑๗๗. เบก 
๒๘. เก่า ๕๘. คบั ๘๘. จงู ๑๑๘. ดีด ๑๔๘. ทาย ๑๗๘. ใบไม้ 
๒๙. เกิน ๕๙. ค่า ๘๙. เจอะ ๑๑๙. ดึก ๑๔๙. ท้าย ๑๗๙. ป่น 
๓๐. เกื้อ ๖๐. ค้าง ๙๐. แจ้ง ๑๒๐. ดดู ๑๕๐. ทีม ๑๘๐. ประถม 
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๑๘๑. ประจาํ ๒๑๑. ฝัน ๒๔๑. มะเฟือง ๒๗๑. ริม ๓๐๑. สม 
๑๘๒. ประชมุ ๒๑๒. ฝาก ๒๔๒. มมูมาม ๒๗๒. ร ู ๓๐๒. สระ 
๑๘๓. ประดบั ๒๑๓. ฝ้าย ๒๔๓. เมา ๒๗๓. เร่ิม ๓๐๓. ส่วน 
๑๘๔. ประธาน ๒๑๔. ฝุ่ น ๒๔๔. เม่ือย ๒๗๔. เรียบ ๓๐๔. ส้วม 
๑๘๕. ปะ ๒๑๕. ฝงู ๒๔๕. แม้ ๒๗๕. แรง ๓๐๕. ส่อง 
๑๘๖. ปัก ๒๑๖. พ่น ๒๔๖. โมโห ๒๗๖. โรง ๓๐๖. สอด 
๑๘๗. ปัง ๒๑๗. พร้า ๒๔๗. ย่อ ๒๗๗. ไร ๓๐๗. สะดวก 
๑๘๘. ปัด ๒๑๘. พอง ๒๔๘ ยอม ๒๗๘. ล้อ ๓๐๘. สกั 
๑๘๙. ปัน ๒๑๙. พงั ๒๔๙. ยดั ๒๗๙. ลอด ๓๐๙. สาก 
๑๙๐. ปัน่ ๒๒๐. พาด ๒๕๐. ยาํ ๒๘๐. ลอย ๓๑๐. สาธ ุ
๑๙๑. ปา ๒๒๑. พาน ๒๕๑. ย่ิง ๒๘๑. ละ ๓๑๑. สาล่ี 
๑๙๒. ปาด ๒๒๒. เพลีย ๒๕๒. ยิน ๒๘๒. ละเอียด ๓๑๒. สาํรบั 
๑๙๓. ป่ี ๒๒๓. เพียง ๒๕๓. ยืม ๒๘๓. ล่า ๓๑๓. ส่ิง 
๑๙๔. ปีก ๒๒๔. แพ ๒๕๔. ย ุ ๒๘๔. ล่าง ๓๑๔. ส้ิน 
๑๙๕. เปรอะ ๒๒๕. แพง ๒๕๕. เยาะ ๒๘๕. ลาด ๓๑๕. สด 
๑๙๖. เป่า ๒๒๖. ไพ่ ๒๕๖. แย่ ๒๘๖. ลาน ๓๑๖. สู่ 
๑๙๗. ผง ๒๒๗. ไพเราะ ๒๕๗. แยก ๒๘๗. ล้าน ๓๑๗. สงู 
๑๙๘. ผวั ๒๒๘. ฟอก ๒๕๘. แยะ ๒๘๘. ล้ินจ่ี ๓๑๘. สบู 
๑๙๙. ผา่ ๒๒๙. ฟอง ๒๕๙. ใย ๒๘๙. เลิก ๓๑๙. เสีย 
๒๐๐. ผาง ๒๓๐. ฟัก ๒๖๐. รก ๒๙๐. เลีย ๓๒๐. เสียม 
๒๐๑. ผึง่ ๒๓๑. ฟาก ๒๖๑. รบ ๒๙๑. เลียบ ๓๒๑. ไส 
๒๐๒. ผึง้ ๒๓๒. ฟาง ๒๖๒. ร่ม ๒๙๒. เลือก ๓๒๒. ไส้ 
๒๐๓. ผนื ๒๓๓. แฟง ๒๖๓. ร่วม ๒๙๓. แลก ๓๒๓. หดั 
๒๐๔. ผ ุ ๒๓๔. แฟ้ม ๒๖๔. รวย ๒๙๔. แล่น ๓๒๔. หนั 
๒๐๕. เผด็ ๒๓๕. ภยั ๒๖๕. ระฆงั ๒๙๕. วง ๓๒๕. หาก 
๒๐๖. แผ ่ ๒๓๖. ภาษา ๒๖๖. ระเบียง ๒๙๖. ว่าว ๓๒๖. ห่าง 
๒๐๗. แผน่ ๒๓๗. มด ๒๖๗. ระเบียบ ๒๙๗. ไว ๓๒๗. หาด 
๒๐๘. โผล่ ๒๓๘. ม่วง ๒๖๘. ระมดัระวงั ๒๙๘. ศอก ๓๒๘. ห่าน 
๒๐๙. ไผ ่ ๒๓๙. มอบ ๒๖๙. รงั ๒๙๙. สด ๓๒๙. ห้าม 
๒๑๐. ฝัง่ ๒๔๐. มะดนั ๒๗๐. ราก ๓๐๐. สถานี ๓๓๐. หิด 
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ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ ท่ี คาํ 
๓๓๑. ห้ิว ๓๖๑. กอไผ ่ ๓๙๑. เข้าใจ ๔๒๑. ฉีดยา 
๓๓๒. เหงา ๓๖๒. ก้อนหิน ๓๙๒. เข้าแถว ๔๒๒. ช่วยเหลือ 
๓๓๓. เหง่ือ ๓๖๓. กะหลํา่ปลี ๓๙๓. เขียนไทย ๔๒๓. ชัน้เรียน 
๓๓๔. เหลา ๓๖๔. กบัข้าว ๓๙๔. แขง็แรง ๔๒๔. ชัว่โมง 
๓๓๕. เหา ๓๖๕. กางเกงขายาว ๓๙๕. แข่งขนั ๔๒๕. ชาวเขา 
๓๓๖. เห่ียว ๓๖๖. กางเกงขาสัน้ ๓๙๖. ไขมนั ๔๒๖. ชาวใต้ 
๓๓๗. แห่ ๓๖๗. กางเกงใน ๓๙๗. ไขลาน ๔๒๗. ชาวไทย 
๓๓๘. แห้ง ๓๖๘ กาชาด ๓๙๘. ไข่ทอด ๔๒๘. ชาวนา 
๓๓๙. แหย่ ๓๖๙. กายบริหาร ๓๙๙. ไข้เลือดออก ๔๒๙. ชาวบ้าน 
๓๔๐. แหละ ๓๗๐. ก่ิงไม้ ๔๐๐. คนแก่ ๔๓๐. ชดุนักเรียน 
๓๔๑. โหน ๓๗๑. แกงจืด ๔๐๑. คนขาย ๔๓๑. เช่ือฟัง 
๓๔๒. ไห ๓๗๒. แกงเผด็ ๔๐๒. คนขายของ ๔๓๒. ซ่อนหา 
๓๔๓. ไหล ๓๗๓. แกงส้ม ๔๐๓. คนไข้ ๔๓๓. ซกัผา้ 
๓๔๔. ไหว ๓๗๔. แก้วน้ํา ๔๐๔. คนป่วย ๔๓๔. ซุกซน 
๓๔๕. อก ๓๗๕. ข้อต่อ ๔๐๕. คนร้าย ๔๓๕. ดวงใจ 
๓๔๖. อด ๓๗๖. ข้อศอก ๔๐๖. ครปูระจาํชัน้ ๔๓๖. ดอกกระดงังา 
๓๔๗. อบ ๓๗๗. ของกิน ๔๐๗. ครใูหญ่ ๔๓๗. ดอกเขม็ 
๓๔๘. อ้วน ๓๗๘. ของแขง็ ๔๐๘. ควบคมุ ๔๓๘. ดอกจาํปา 
๓๔๙. ออด ๓๗๙. ของใช้ ๔๐๙. คดัไทย ๔๓๙. ดอกจาํปี 
๓๕๐. อ้อย ๓๘๐. ของมีคม ๔๑๐. ค้าขาย ๔๔๐. ดอกชบา 
๓๕๑. อดั ๓๘๑. ของเล่น ๔๑๑. คิดถึง ๔๔๑. ดอกดาวกระจาย 
๓๕๒. อาย ุ ๓๘๒. ขนัน้ํา ๔๑๒. ง่วงนอน ๔๔๒. ดอกดาวเรือง 
๓๕๓. อุ้ม ๓๘๓. ข้าวเจ้า ๔๑๓. งานบ้าน ๔๔๓. ดอกทานตะวนั 
๓๕๔. เอว ๓๘๔. ข้าวต้ม ๔๑๔. จงรกัภกัดี ๔๔๔. ดอกเทียน 
๓๕๕. เอ่ียม ๓๘๕. ข้าวผดั ๔๑๕. เจบ็ป่วย ๔๔๕. ดอกบวั 
๓๕๖. ไอ้ ๓๘๖. ข้าวโพด ๔๑๖. เจบ็ปวด ๔๔๖. ดอกบานช่ืน 
๓๕๗. กระดานดาํ ๓๘๗. ข้าวมนัไก่ ๔๑๗. เจ้าของ ๔๔๗. ดอกบานไมรู่โ้รย 
๓๕๘. กระโดดยาง ๓๘๘. ขีม้กู ๔๑๘. เจ้าชาย ๔๔๘. ดอกพดุ 
๓๕๙. กระติกน้ํา ๓๘๙. ขีห้ ู ๔๑๙. เจ้าฟ้าชาย ๔๔๙. ดอกไม้ 
๓๖๐. กระปุกออมสนิ ๓๙๐. เขม็ขดั ๔๒๐. แจ่มใส ๔๕๐. ดอกรกั 
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๔๕๑. ดาวเรือง ๔๘๑. ต้นโพ ๕๑๑. ตดัสิน ๕๔๑. ทาํนา ๕๗๑. น้ําปลา 
๔๕๒. ดาํนา ๔๘๒. ต้นมะขาม ๕๑๒. ตวัต่อ ๕๔๒. ทาํไร่ ๕๗๒. น้ําผึง้ 
๔๕๓. ดินน้ํามนั ๔๘๓. ต้นมะเขือ ๕๑๓. ตวัเมีย ๕๔๓. ทาํสวน ๕๗๓. น้ํามนั 
๔๕๔. ดีใจ ๔๘๔. ต้นมะนาว ๕๑๔. ตวัเอง ๕๔๔. ทาํลาย ๕๗๔. น้ํามนัหมู 
๔๕๕. ดแูล ๔๘๕. ต้นมะเฟือง ๕๑๕. ตาแดง ๕๔๕. ท่ีน้ี ๕๗๕. น้ําส้ม 
๔๕๖. เดก็ชาย ๔๘๖. ต้นมะไฟ ๕๑๖. ตาบอด ๕๔๖. ท่ีนอน ๕๗๖. น้ําส้มสายชู 
๔๕๗. เดก็นักเรียน ๔๘๗. ต้นมะม่วง ๕๑๗. ตามใจ ๕๔๗. ท่ีสดุ ๕๗๗. น้ําหวาน 
๔๕๘. เดินแถว ๔๘๘ ต้นมะยม ๕๑๘. ต่ืนนอน ๕๔๘. ทุ่งนา ๕๗๘. น้ําอ้อย 
๔๕๙. เดินทาง ๔๘๙. ต้นมะละกอ ๕๑๙. ตู้กบัข้าว ๕๔๙. เท่านัน้ ๕๗๙. น้ิวมือ 
๔๖๐. เด๋ียวเดียว ๔๙๐. ต้นมะลิ ๕๒๐. ตู้เยน็ ๕๕๐. เท่าน้ี ๕๘๐. เน้ือหมู 
๔๖๑. เด๋ียวน้ี ๔๙๑. ต้นมงัคดุ ๕๒๑. ตู้เสื้อผา้ ๕๕๑. เท่าไร ๕๘๑. บ้วนปาก 
๔๖๒. เดือดร้อน ๔๙๒. ต้นไม้ ๕๒๒. เตาไฟ ๕๕๒. นกกระจาบ ๕๘๒. บ่อน้ํา 
๔๖๓. ได้ยิน ๔๙๓. ต้นยาง ๕๒๓. เติบโต ๕๕๓. นกกระสา ๕๘๓. บงัคบั 
๔๖๔. ตกกล้า ๔๙๔. ต้นละมดุ ๕๒๔. เตารีด ๕๕๔. นกแก้ว ๕๘๔. บดัน้ี 
๔๖๕. ตกใจ ๔๙๕. ต้นลาํไย ๕๒๕. แต่งกาย ๕๕๕. นกเขา ๕๘๕. บางที 
๔๖๖. ตกลง ๔๙๖. ต้นล้ินจ่ี ๕๒๖. แต่งงาน ๕๕๖. นกเอ้ียง ๕๘๖. บาดเจบ็ 
๔๖๗. ต้นกระถิน ๔๙๗. ต้นสน ๕๒๗. แต่งตัง้ ๕๕๗. นอกนัน้ ๕๘๗. บ้านเมือง 
๔๖๘. ต้นกระท้อน ๔๙๘. ต้นส้ม ๕๒๘. แต่งตวั ๕๕๘. นักเรียน ๕๘๘. บานช่ืน 
๔๖๙. ต้นก้ามป ู ๔๙๙. ต้นส้มโอ ๕๒๙. ถ้วยชาม ๕๕๙. นับถือ ๕๘๙. บานไม่รู้โรย 
๔๗๐. ต้นโกสน ๕๐๐. ต้นหญ้า ๕๓๐. ถงัขยะ ๕๖๐. นัยน์ตา ๕๙๐. บานเยน็ 
๔๗๑. ต้นเขม็ ๕๐๑. ต้นหอม ๕๓๑. ถัว่เขียว ๕๖๑. น่ารกั ๕๙๑. เบิกบาน 
๔๗๒. ต้นง้ิว ๕๐๒. ต้นหางนกยงู ๕๓๒. ถัว่งอก ๕๖๒. น้ําแกง ๕๙๒. แบบฝึกหดั 
๔๗๓. ต้นเงาะ ๕๐๓. ต้นหกูวาง ๕๓๓. ถัว่ฝักยาว ๕๖๓. น้ําเกลือ ๕๙๓. แบบเรียน 
๔๗๔. ต้นชมพู่ ๕๐๔. ต้มยาํ ๕๓๔. ถงุเท้า ๕๖๔. น้ําข้าว ๕๙๔. ประแป้ง 
๔๗๕. ต้นดาวเรือง ๕๐๕. ต่อไป ๕๓๕. ไถนา ๕๖๕. น้ําแขง็ ๕๙๕. ประชาชน 
๔๗๖. ตน้ทานตะวนั ๕๐๖. ต่อมา ๕๓๖. ทอดมนั ๕๖๖. น้ําเงิน ๕๙๖. ประถมศึกษา 
๔๗๗. ต้นทุเรียน ๕๐๗. ต้องการ ๕๓๗. ทอดผา้ป่า ๕๖๗. น้ําชา ๕๙๗. ปลากระป๋อง 
๔๗๘. ต้นไทร ๕๐๘. ตอบแทน ๕๓๘. ทกัทาย ๕๖๘. น้ําตก ๕๙๘. ปลาเคม็ 
๔๗๙. ตน้น้อยหน่า ๕๐๙. ตัง้ใจ ๕๓๙. ทานตะวนั ๕๖๙. น้ําตา ๕๙๙. ปลาดกุ 
๔๘๐. ต้นไผ่ ๕๑๐. ตัง้แต่ ๕๔๐. ทาํงาน ๕๗๐. น้ํานม ๖๐๐. ปลาท ู
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๖๐๑. ปลารา้ ๖๓๑. ฝุน่ละออง ๖๖๑. แมน้ํ่า ๖๙๑. ลอยกระทง ๗๒๑. สนิคา้ 
๖๐๒. ป้องกนั ๖๓๒. พระเจา้ ๖๖๒. แมม่ด ๖๙๒. ลาํบาก ๗๒๒. สกีาก ี
๖๐๓. ปา่ไม ้ ๖๓๓. พระเจา้แผน่ดนิ ๖๖๓. แมเ่ลีย้ง ๖๙๓. ลกูแกว้ ๗๒๓. สขีาว 
๖๐๔. ปากกา ๖๓๔. พระเจา้อยูห่วั ๖๖๔. แมงมมุ ๖๙๔. ลกูเขย ๗๒๔. สเีขยีว 
๖๐๕. ป่ินโต ๖๓๕. พระทีน่ัง่ ๖๖๕. ไมข้ดี ๖๙๕. ลกูชิน้ ๗๒๕. สดีาํ 
๖๐๖. ปุ๋ ยคอก ๖๓๖. พระนางเจา้ ๖๖๖. ยวดยาน ๖๙๖. ลกูตา ๗๒๖. สแีดง 
๖๐๗. ผงซกัฟอก ๖๓๗. พระราชา ๖๖๗. ยาสระผม ๖๙๗. ลกูโปง่ ๗๒๗. สน้ํีาเงนิ 
๖๐๘. ผกักระเฉด ๖๓๘. พระราชนีิ ๖๖๘. ยาสฟีนั ๖๙๘. ลกูสาว ๗๒๘. เสน้ชยั 
๖๐๙. ผกักาด ๖๓๙. พระเอก ๖๖๙. ยากจน ๖๙๙. ลกูเสอื ๗๒๙. เสาธง 
๖๑๐. ผกัคะน้า ๖๔๐. พวงมาลยั ๖๗๐. ยางลบ ๗๐๐. ลกูหนิ ๗๓๐. เสยีใจ 
๖๑๑. ผกัช ี ๖๔๑. พอด ี ๖๗๑. ยนิด ี ๗๐๑. เลก็น้อย ๗๓๑. เสือ้แขนยาว 
๖๑๒. ผกัตาํลงึ ๖๔๒. พอ่คา้ ๖๗๒. เยอะแยะ ๗๐๒. เลบ็เทา้ ๗๓๒.  เสือ้แขนสัน้ 
๖๑๓. ผกับุง้ ๖๔๓. พกัผอ่น ๖๗๓. รดน้ํา ๗๐๓. เลีย้งด ู ๗๓๓. เสือ้นกัเรยีน 
๖๑๔. ผา่ตดั ๖๔๔. พดัลม ๖๗๔. รม่เงา ๗๐๔. แลว้ก ็ ๗๓๔. เสือ้ผา้ 
๖๑๕. ผา้ขีร้ ิว้ ๖๔๕. พบัเพยีบ ๖๗๕. รม่เยน็ ๗๐๕. วนัพระ ๗๓๕. แสงแดด 
๖๑๖. ผา้เชด็หน้า ๖๔๖. พายเรอื ๖๗๖. รองเทา้ ๗๐๖. วาดเขยีน ๗๓๖. หกลม้ 
๖๑๗. ผา้นวม ๖๔๗. พายุ ๖๗๗. รอ้งไห ้ ๗๐๗. วา่ยน้ํา ๗๓๗. หน่อไม ้
๖๑๘. ผา้ปทูีน่อน ๖๔๘. พีช่าย ๖๗๘. รงัแก ๗๐๘. วาววบั ๗๓๘. หนงัสอื 
๖๑๙. ผา้หม่ ๖๔๙. พีส่าว ๖๗๙. รบัจา้ง ๗๐๙. วิง่เลน่ ๗๓๙. หน้ากาก 
๖๒๐. ผเีสือ้ ๖๕๐. พดูจา ๖๘๐. รบัประทาน ๗๑๐. เวยีนเทยีน ๗๔๐. หน้าต่าง 
๖๒๑. ผูค้น ๖๕๑. เพราะวา่ ๖๘๑. รา่งกาย ๗๑๑. สดชื่น ๗๔๑. หน้าที ่
๖๒๒. ผูช้ว่ย ๖๕๒. ฟกัทอง ๖๘๒. รา้นคา้ ๗๑๒. สดใส ๗๔๒. หน้ารอ้น 
๖๒๓. ผูช้าย ๖๕๓. เฟ่ืองฟ้า ๖๘๓. รายงาน ๗๑๓. สนใจ ๗๔๓. หม่ผา้ 
๖๒๔. ผูเ้ฒา่ ๖๕๔. ไฟฟ้า ๖๘๔. รา้ยแรง ๗๑๔. สม้ตาํ ๗๔๔. หมอลาํ 
๖๒๕. ผูร้า้ย ๖๕๕. ภเูขา ๖๘๕. ราํวง ๗๑๕. สม้โอ ๗๔๕. หมอ้ขา้ว 
๖๒๖. ผูใ้หก้าํเนิด ๖๕๖. มา้นัง่ ๖๘๖. รดีผา้ ๗๑๖. สวนครวั ๗๔๖. หมอ้หุงขา้ว 
๖๒๗. ผูใ้หญ่ ๖๕๗. มากมาย ๖๘๗. รูจ้กั ๗๑๗. สวยงาม ๗๔๗. หมาจิง้จอก 
๖๒๘. ฝกับวั ๖๕๘. มดีโกน ๖๘๘. รูส้กึ ๗๑๘. สัง่สอน ๗๔๘. หมาปา่ 
๖๒๙. ฝาช ี ๖๕๙. เมือ่วาน ๖๘๙. เรยีบรอ้ย ๗๑๙. สิง่ของ ๗๔๙. หมยูอ 
๖๓๐. ฝึกหดั ๖๖๐. แมค่า้ ๖๙๐. โรงเรยีน ๗๒๐. สงิโต ๗๕๐. หมูบ่า้น 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๗๕๑. หว่งใย ๗๘๑. กลม ๘๑๑. โกรธ ๘๔๑. ควนั ๘๗๑. ตลก 
๗๕๒. หอ่ขา้ว ๗๘๒. กลว้ย ๘๑๒. ขนม ๘๔๒. ความ ๘๗๒. ตลอด 
๗๕๓. หอ้งครวั ๗๘๓. กลอง ๘๑๓. ขนาด ๘๔๓. ควาย ๘๗๓. ตลาด 
๗๕๔. หอ้งนอน ๗๘๔. กลอ่ง ๘๑๔. ขนุน ๘๔๔. คุณ ๘๗๔. ตะครบุ 
๗๕๕. หอ้งน้ํา ๗๘๕. กลบั ๘๑๕. ขโมย ๘๔๕. คณู ๘๗๕. ตะหลวิ 
๗๕๖. หอ้งเรยีน ๗๘๖. กลาง ๘๑๖. ขยนั ๘๔๖. เครือ่ง ๘๗๖. ตาล 
๗๕๗. หอยโขง่ ๗๘๗. กลา้ม ๘๑๗. ขวาง ๘๔๗. เคารพ ๘๗๗. ตาํบล 
๗๕๘. หวัเขา่ ๗๘๘. กลาย ๘๑๘. ขวา้ง ๘๔๘. จมกู ๘๗๘. ตาํรวจ 
๗๕๙. หวัใจ ๗๘๙. กลา่ว ๘๑๙. ขวาน ๘๔๙. จรวด ๘๗๙. ตาํแหน่ง 
๗๖๐. หวัหน้า ๗๙๐. กลิง้ ๘๒๐ ขา้พเจา้ ๘๕๐ จระเข ้ ๘๘๐ ตุ๊กตา 
๗๖๑. หากนิ ๗๙๑. กลิน่ ๘๒๑. เขต ๘๕๑. จรงิ ๘๘๑. ตุ๊กตุ่น 
๗๖๒. หายใจ ๗๙๒. กลนื ๘๒๒. เขยง่ ๘๕๒. จกัร ๘๘๒. เตรยีม 
๗๖๓. หุงขา้ว ๗๙๓. กลุม่ ๘๒๓. เขยบิ ๘๕๓. จงัหวดั ๘๘๓. ถนน 
๗๖๔. อบรม ๗๙๔. กวยจับ๊ ๘๒๔. เขยือ้น ๘๕๔. จนัทร ์ ๘๘๔. ถลก 
๗๖๕. อบอุ่น ๗๙๕. ก๋วยเตีย๋ว ๘๒๕. แขวน ๘๕๕. จิง้หรดี ๘๘๕. ถลอก 
๗๖๖. ออกไข ่ ๗๙๖. กวาง ๘๒๖. ครก ๘๕๖. เจดยี ์ ๘๘๖. ถวาย 
๗๖๗. อ่อนเพลยี ๗๙๗. กวา้ง ๘๒๗. ครบ ๘๕๗. เจรญิ ๘๘๗. ทรง 
๗๖๘. ออมสนิ ๗๙๘. กวาด ๘๒๘. ครอบ ๘๕๘. โจทย ์ ๘๘๘. ทรพ ี
๗๖๙. อาจจะ ๗๙๙. กญัชา ๘๒๙. ครัง้ ๘๕๙. โจร ๘๘๙. ทราบ 
๗๗๐. อาบน้ํา ๘๐๐. การ ๘๓๐ ครบั ๘๖๐ ชนิด ๘๙๐ ทราย 
๗๗๑. อึง่อ่าง ๘๐๑. การต์นู ๘๓๑. คราว ๘๖๑. ชอลก์ ๘๙๑. ทหาร 
๗๗๒. กรง ๘๐๒. กาล ๘๓๒. ครสิต ์ ๘๖๒. ชาต ิ ๘๙๒. ทอฟฟ่ี 
๗๗๓. กรรไกร ๘๐๓. กจิ ๘๓๓. ครึง่ ๘๖๓. ชวีติ ๘๙๓. ทพัพ ี
๗๗๔. กรรม ๘๐๔. กุญแจ ๘๓๔. คลอง ๘๖๔. เชอรร์ี ่ ๘๙๔. ทศิ 
๗๗๕. กรอก ๘๐๕. กุหลาบ ๘๓๕. คลาน ๘๖๕. เชญิ ๘๙๕. ทุกข ์
๗๗๖. กรอบ ๘๐๖. เกลยีด ๘๓๖. คลา้ย ๘๖๖. ญาต ิ ๘๙๖. เทป 
๗๗๗. กระดาษ ๘๐๗. เกษตร ๘๓๗. คลื่น ๘๖๗. เณร ๘๙๗. เทวดา 
๗๗๘. กราบ ๘๐๘. แกลง้ ๘๓๘. คลุก ๘๖๘. ดนตร ี ๘๙๘. เทศน์ 
๗๗๙. กรดี ๘๐๙. แกวง่ ๘๓๙. คลุม ๘๖๙. ตรง ๘๙๙. โทษ 
๗๘๐. กลบ ๘๑๐ แก๊ส ๘๔๐ ควร ๘๗๐ ตรวจ ๙๐๐. ธปู 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๙๐๑. น้อยหน่า ๙๓๑. เปลีย่น ๙๖๑. ภรรยา ๙๙๑. ศกึษา ๑๐๒๑ เสดจ็ 
๙๐๒. นาค ๙๓๒. เปลอืก ๙๖๒. ภาค ๙๙๒. ศนูย ์ ๑๐๒๒ เสรจ็ 
๙๐๓. บรรทดั ๙๓๓. แปลก ๙๖๓. ภาพ ๙๙๓. เศรษฐ ี ๑๐๒๓ เสาร ์
๙๐๔. บรเิวณ ๙๓๔. แปลง ๙๖๔. มะกรดู ๙๙๔. เศษ ๑๐๒๔ แสดง 
๙๐๕. บรหิาร ๙๓๕. โปรย ๙๖๕. มะขวดิ ๙๙๕. สกปรก ๑๐๒๕ หญงิ 
๙๐๖. บวช ๙๓๖. ผล ๙๖๖. มะปราง ๙๙๖. สงบ ๑๐๒๖ หน่วย 
๙๐๗. บอล ๙๓๗. ผลกั ๙๖๗. มะพรา้ว ๙๙๗. สงสาร ๑๐๒๗ หนอง 
๙๐๘. บตัร ๙๓๘. แผล ๙๖๘. มสัยดิ ๙๙๘. สตรอรเ์บอรี ่ ๑๐๒๘ หนอน 
๙๐๙. บาตร ๙๓๙. ฝรัง่ ๙๖๙. มติร ๙๙๙. สตางค ์ ๑๐๒๙ หน่อย 
๙๑๐. บาท ๙๔๐. พยาธ ิ ๙๗๐. เมฆ ๑๐๐๐ สนาม ๑๐๓๐ หนกั 
๙๑๑. บุญ ๙๔๑. พยาบาล ๙๗๑. เมตตา ๑๐๐๑ สนุก ๑๐๓๑ หนงั 
๙๑๒. โบสถ ์ ๙๔๒. พยายาม ๙๗๒. เมลด็ ๑๐๐๒ สบาย ๑๐๓๒ หนาว 
๙๑๓. ปฏญิาณ ๙๔๓. พรรษา ๙๗๓. แมลง ๑๐๐๓ สมเดจ็ ๑๐๓๓ หนีบ 
๙๑๔. ปฏบิตั ิ ๙๔๔. พรวน ๙๗๔. ยกัษ์ ๑๐๐๔ สมบตั ิ ๑๐๓๔ หนุน 
๙๑๕. ประดษิฐ ์ ๙๔๕. พรอ้ม ๙๗๕. ยรีาฟ ๑๐๐๕ สมบรูณ์ ๑๐๓๕ หนุ่ม 
๙๑๖. ประเทศ ๙๔๖. พราน ๙๗๖. รถ ๑๐๐๖ สมมตุ ิ ๑๐๓๖ หมด 
๙๑๗. ประมาณ ๙๔๗. พรกิ ๙๗๗. รส ๑๐๐๗ สมอง ๑๐๓๗ หมวก 
๙๑๘. ประโยค ๙๔๘. พลงั ๙๗๘. ราษฎร ๑๐๐๘ สมาธ ิ ๑๐๓๘ หมอก 
๙๑๙. ประโยชน์ ๙๔๙. พฒันา ๙๗๙. รปู ๑๐๐๙ สมดุ ๑๐๓๙ หมอน 
๙๒๐. ปราบ ๙๕๐. พนัธุ ์ ๙๘๐. โรค ๑๐๑๐ สรอ้ย ๑๐๔๐ หมอบ 
๙๒๑. ปรญิญา ๙๕๑. พกิาร ๙๘๑. ฤด ู ๑๐๑๑ สรา้ง ๑๐๔๑ หมัน่ 
๙๒๒. ปรกึษา ๙๕๒. พษิ ๙๘๒. ละหมาด ๑๐๑๒ สวสัด ี ๑๐๔๒ หมาก 
๙๒๓. ปรงุ ๙๕๓. พชื ๙๘๓. วเิศษ ๑๐๑๓ สหกรณ์ ๑๐๔๓ หมาย 
๙๒๔. ปลอ่ย ๙๕๔. พทุธ ๙๘๔. วทิยุ ๑๐๑๔ สญัญา ๑๐๔๔ หมนุ 
๙๒๕. ปลาย ๙๕๕. พทุรา ๙๘๕. เวร ๑๐๑๕ สตัว ์ ๑๐๔๕ หยอก 
๙๒๖. ปลกู ๙๕๖. เพล ๙๘๖. ศพ ๑๐๑๖ สามคัค ี ๑๐๔๖ หยอด 
๙๒๗. ปสัสาวะ ๙๕๗. เพลง ๙๘๗. ศาสตร ์ ๑๐๑๗ สาํคญั ๑๐๔๗ หยบิ 
๙๒๘. เปรีย้ง ๙๕๘. เพลนิ ๙๘๘. ศาสนา ๑๐๑๘ สาํหรบั ๑๐๔๘ หยดุ 
๙๒๙. เปรยีว ๙๕๙. เพยีร ๙๘๙. ศลิปะ ๑๐๑๙ สนุขั ๑๐๔๙ หรอก 
๙๓๐. เปรีย้ว ๙๖๐. แพทย ์ ๙๙๐. ศรีษะ ๑๐๒๐ สเุหรา่ ๑๐๕๐ หลน่ 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๑๐๕๑ หลบ ๑๐๘๑ อยาก 
๑๐๕๒ หลวม ๑๐๘๒ อยา่ง 
๑๐๕๓ หลอก ๑๐๘๓ อรอ่ย 
๑๐๕๔ หลอด ๑๐๘๔ อวยัวะ 
๑๐๕๕ หลงั ๑๐๘๕ อนัตราย 
๑๐๕๖ หลบั ๑๐๘๖ อศัจรรย ์
๑๐๕๗ หลาน ๑๐๘๗ อาการ 
๑๐๕๘ หลาย ๑๐๘๘ อากาศ 
๑๐๕๙ หลุด ๑๐๘๙ อาคาร 
๑๐๖๐ หลุม ๑๐๙๐ อาจ 
๑๐๖๑ หวงั ๑๐๙๑ อาจารย ์
๑๐๖๒ หวดั ๑๐๙๒ อาชพี 
๑๐๖๓ หวาน ๑๐๙๓ อาศยั 
๑๐๖๔ หวา่น ๑๐๙๔ อาหาร 
๑๐๖๕ หาร ๑๐๙๕ อฐิ 
๑๐๖๖ เหนียว ๑๐๙๖ อสิลาม 
๑๐๖๗ เหน่ือย ๑๐๙๗ แอปเปิล 
๑๐๖๘ เหมน็ ๑๐๙๘ ไอศกรมี 
๑๐๖๙ เหมอืน   
๑๐๗๐ เหยยีด   
๑๐๗๑ เหยยีบ   
๑๐๗๒ เหยีย่ว   
๑๐๗๓ เหลก็   
๑๐๗๔ เหลอืง   
๑๐๗๕ แหลม   
๑๐๗๖ แหวน   
๑๐๗๗ องค ์   
๑๐๗๘ องุน่   
๑๐๗๙ อธบิาย   
๑๐๘๐ อนามยั   

 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีคาํพืน้ฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

จาํนวนคาํทัง้ส้ิน  ๑,๒๑๐  คาํ 
 

ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๑. กนั ๓๑. กุนเชยีง ๖๑. คา่ย ๙๑. ชบา ๑๒๑. ดอง 
๒. กระจง ๓๒. กุม ๖๒. คาว ๙๒. ชรา ๑๒๒. ดอย 
๓ กระจาด ๓๓. เกง้ ๖๓. คงิคอง ๙๓. ชอ่ง ๑๒๓. ดดั 
๔. กระเจีย๊บ ๓๔. เกะกะ ๖๔. คุม ๙๔. ชอน ๑๒๔. ดนั 
๕. กระแซะ ๓๕. เกีย้ว ๖๕. เคยีง ๙๕. ชงั ๑๒๕. ดาม 
๖. กระดอง ๓๖. แก่น ๖๖. แคร ่ ๙๖. ชดั ๑๒๖. ดาํเนิน 
๗. กระดกิ ๓๗. โกง ๖๗. โคน ๙๗. ชาน ๑๒๗. ดบิ 
๘. กระเดง้ ๓๘. โกย ๖๘. โคม ๙๘. ชาํ ๑๒๘. เดง้ 
๙. กระแต ๓๙. โกสน ๖๙. ใคร ่ ๙๙. ชํ้า ๑๒๙. เดอืย 
๑๐. กระโถน ๔๐. ขด ๗๐. งอ ๑๐๐. ชงิ ๑๓๐. แด ่
๑๑. กระทง ๔๑. ขน้ ๗๑. เงยีบ ๑๐๑. ชมิ ๑๓๑. ตด 
๑๒. กระทอ่ม ๔๒. ขยาํ ๗๒. จง ๑๐๒. ชวี ี ๑๓๒. ตวง 
๑๓. กระแทก ๔๓. ขว่น ๗๓. จวน ๑๐๓. ชื่น ๑๓๓. ต่อม 
๑๔. กระบอก ๔๔. ขอบ ๗๔. จอง ๑๐๔. ช ู ๑๓๔. ตะกรอ้ 
๑๕. กระบะ ๔๕. ขัน้ ๗๕. จอ้ง ๑๐๕. เชา่ ๑๓๕. ตะกละ 
๑๖. กระบุง ๔๖. ขา่ย ๗๖. จอม ๑๐๖. เชือ้ ๑๓๖. ตะเกยีง 
๑๗. กระมงั ๔๗. ขุน่ ๗๗. จกั ๑๐๗. เชอืด ๑๓๗. ตะโพก 
๑๘. กรณุา ๔๘. ขดุ ๗๘. จาง ๑๐๘. เชื่อม ๑๓๘. ตัว๋ 
๑๙. กรน ๔๙. เขยา่ ๗๙. จํ้า ๑๐๙. ไช ๑๓๙. ตาํลงึ 
๒๐. กกั ๕๐. เขยีด ๘๐. จุม่ ๑๑๐. ไชโย ๑๔๐. ตงึ 
๒๑. กัน้ ๕๑. แขง้ ๘๑. จบู ๑๑๑. ซอ้ม ๑๔๑. ตุ่น 
๒๒. กาก ๕๒. ไข ๘๒. เจยีว ๑๑๒. ซํ้า ๑๔๒. เตย 
๒๓. กา้น ๕๓. คณะ ๘๓. แจว้ ๑๑๓. ซี ่ ๑๔๓. เตา้หู ้
๒๔. กาม ๕๔. คม ๘๔. โจ๊ก ๑๑๔. ซอีิว๊ ๑๔๔. เตบิ 
๒๕. ก่าย ๕๕. ควบ ๘๕. ฉก ๑๑๕. ซึง้ ๑๔๕. เตอืน 
๒๖. กาว ๕๖. ควา้ ๘๖. ฉีก ๑๑๖. โซ่ ๑๔๖. ไต ้
๒๗. กาํนนั ๕๗. คอก ๘๗. ฉุกเฉิน ๑๑๗. ดก ๑๔๗. ถ่ม 
๒๘. กาํไล ๕๘. คะแนน ๘๘. เฉพาะ ๑๑๘. ดวง ๑๔๘. ถ่อม 
๒๙. กิง้ก่า ๕๙. คัน้ ๘๙. เฉียง ๑๑๙. ดว้ง ๑๔๙. ถกั 
๓๐. กฬีา ๖๐. คาย ๙๐. แฉะ ๑๒๐. ดว้น ๑๕๐. ถิน่ 

 



๓๓ 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๑๕๑. เถอะ ๑๘๑. บวม ๒๑๑. ผอม ๒๔๑. ยอ้น ๒๗๑. ลว่ง 
๑๕๒. แถบ ๑๘๒. บะหมี ่ ๒๑๒. ผนื ๒๔๒. ยอ้ย ๒๗๒. ลอ่ 
๑๕๓. แถม ๑๘๓. บนัทกึ ๒๑๓. เผลอ ๒๔๓. ยนั ๒๗๓. ลอก 
๑๕๔. ไถ่ ๑๘๔. บา้ ๒๑๔. เผอืก ๒๔๔. ยํา้ ๒๗๔. ลอ้ม 
๑๕๕. ทด ๑๘๕. บาก ๒๑๕. แผน ๒๔๕. ยดึ ๒๗๕. ละออง 
๑๕๖. ทน ๑๘๖. บุหรี ่ ๒๑๖. โผ ๒๔๖. ยดื ๒๗๖. ลัน่ 
๑๕๗. ทวง ๑๘๗. บดู ๒๑๗. ฝอย ๒๔๗. ยืน่ ๒๗๗. ลา่ม 
๑๕๘. ทวด ๑๘๘. เบง่ ๒๑๘. ฝกั ๒๔๘ ยุง้ ๒๗๘. ลาํ 
๑๕๙. ทอ่น ๑๘๙. เบด็ ๒๑๙. ฝาน ๒๔๙. เยีย่ว ๒๗๙. ลิน้ 
๑๖๐. ทอย ๑๙๐. เบีย้ ๒๒๐. ฝึก ๒๕๐. เยือ่ ๒๘๐. ลกึ 
๑๖๑. ทัว่ ๑๙๑. แบน ๒๒๑. เฝือก ๒๕๑. แยง ๒๘๑. ลุย 
๑๖๒. ทิม่ ๑๙๒. โบ ๒๒๒. พน้ ๒๕๒. โยก ๒๘๒. เลว 
๑๖๓. ทุบ ๑๙๓. ใบ ้ ๒๒๓. พล ู ๒๕๓. รอ่ง ๒๘๓. เลอะ 
๑๖๔. ทุม่ ๑๙๔. ปน ๒๒๔. พวง ๒๕๔. รอด ๒๘๔. เลื่อน 
๑๖๕. แท ้ ๑๙๕. ประกอบ ๒๒๕. พนั ๒๕๕. รอ่น ๒๘๕. แลก 
๑๖๖. ธุระ ๑๙๖. ประเคน ๒๒๖. พธิ ี ๒๕๖. รอย ๒๘๖. โลก 
๑๖๗. นวด ๑๙๗. ประเดีย๋ว ๒๒๗. พุม่ ๒๕๗. ระกาํ ๒๘๗. วน 
๑๖๘. นวม ๑๙๘. ประถม ๒๒๘. เพดาน ๒๕๘. ระบาย ๒๘๘. วงั 
๑๖๙. นะ ๑๙๙. ประทดั ๒๒๙. ฟร ี ๒๕๙. ระเบดิ ๒๘๙. วยั 
๑๗๐. นาม ๒๐๐. ประเมนิ ๒๓๐. ฟ้อน ๒๖๐. ระยาํ ๒๙๐. วา 
๑๗๑. นินทา ๒๐๑. ป้อง ๒๓๑. ฟู ๒๖๑. ระลกึ ๒๙๑. ววิ 
๑๗๒. นุ่น ๒๐๒. ป้อน ๒๓๒. ภาระ ๒๖๒. ระแวง ๒๙๒. วุน่ 
๑๗๓. นุ่ม ๒๐๓. ป ัม๊ ๒๓๓. มว้น ๒๖๓. รัว้ ๒๙๓. เวา้ 
๑๗๔. เนย ๒๐๔. ป้าย ๒๓๔. มะเรง็ ๒๖๔. รา่ง ๒๙๔. สวะ 
๑๗๕. เนียน ๒๐๕. ปิงปอง ๒๓๕. มกั ๒๖๕. ริว้ ๒๙๕. สอ 
๑๗๖. แน่น ๒๐๖. ป่ิน ๒๓๖. มนัแกว ๒๖๖. รนุ ๒๙๖. สอ่ 
๑๗๗. โน่น ๒๐๗. ปดู ๒๓๗. มัน่ ๒๖๗. รุน่ ๒๙๗. สอย 
๑๗๘. บด ๒๐๘. เปล ๒๓๘. มมุ ๒๖๘. แรด ๒๙๘. สะกด 
๑๗๙. บม่ ๒๐๙. โป้ง ๒๓๙. เมาะ ๒๖๙. ลม่ ๒๙๙. สะดุด 
๑๘๐. บว่ง ๒๑๐. ผอ่น ๒๔๐. ไมตร ี ๒๗๐. ลวก ๓๐๐. สะบดั 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๓๐๑. สะใภ ้ ๓๓๑. อกัเสบ ๓๖๑. ขา้วราดแกง ๓๙๑. คาถา 
๓๐๒. สนั ๓๓๒. อา้ ๓๖๒. ขา้วหมแูดง ๓๙๒. คาํตอบ 
๓๐๓. สัน่ ๓๓๓. อ่าง ๓๖๓. ขา้วหอ่ ๓๙๓. คาํถาม 
๓๐๔. สาน ๓๓๔. อาเจยีน ๓๖๔. ขา้ศกึ ๓๙๔. คาํสัง่ 
๓๐๕. สาม ี ๓๓๕. อาย ๓๖๕. ขีด้นิ ๓๙๕. คุกเขา่ 
๓๐๖. สาํล ี ๓๓๖. อาสา ๓๖๖. ขีต้า ๓๙๖. งดงาม 
๓๐๗. สุม่ ๓๓๗. อาํลา ๓๖๗. ขีผ้ง ๓๙๗. งมงาย 
๓๐๘. เสยีว ๓๓๘. เอ่ย ๓๖๘ ขีเ้ลบ็ ๓๙๘. งอกงาม 
๓๐๙. แสง ๓๓๙. เฮฮา ๓๖๙. เขม็ฉีดยา ๓๙๙. งานศพ 
๓๑๐. แสน ๓๔๐. กบเหลาดนิสอ ๓๗๐. เขา้ที ่ ๔๐๐. งา่ยดาย 
๓๑๑. แสบ ๓๔๑. ก๊อกน้ํา ๓๗๑. แขกเมอืง ๔๐๑. จนกระทัง่ 
๓๑๒. หม ี ๓๔๒. กบัดกั ๓๗๒. ไขข่าว ๔๐๒. จาํเป็น 
๓๑๓. หวง ๓๔๓. กาน้ํา ๓๗๓. ไขเ่จยีว ๔๐๓. จาํพวก 
๓๑๔. หว่ง ๓๔๔. กาํมอื ๓๗๔. ไขด่นั ๔๐๔. เจบ็ไข ้
๓๑๕. หวด ๓๔๕. กาํบงั ๓๗๕. ไขด่าว ๔๐๕. เจบ็ไขไ้ดป้ว่ย 
๓๑๖. หวย ๓๔๖. กาํไร ๓๗๖. ไขพ่ะโล ้ ๔๐๖. เจา้นาย 
๓๑๗. หอบ ๓๔๗. กาํลงักาย ๓๗๗. ไขม้าลาเรยี ๔๐๗. ใจรา้ย 
๓๑๘. หารอื ๓๔๘. กนิเลีย้ง ๓๗๘. คนจน ๔๐๘. ชมเชย 
๓๑๙. หา้ง ๓๔๙. เกีย่วขอ้ง ๓๗๙. คนใช ้ ๔๐๙. ชมพ ู
๓๒๐. หาบ ๓๕๐. แกไ้ข ๓๘๐. คนซือ้ ๔๑๐. ชอ่ฟ้า 
๓๒๑. หาว ๓๕๑. แกงคัว่ ๓๘๑. คนด ี ๔๑๑. ชอ้นชา 
๓๒๒. หบี ๓๕๒. แกว้ห ู ๓๘๒. คนตาย ๔๑๒. ชยัชนะ 
๓๒๓. หุบ ๓๕๓. ไก่โตง้ ๓๘๓. คนโท ๔๑๓. ชายแดน 
๓๒๔. หุม้ ๓๕๔. ไก่ยา่ง ๓๘๔. คน้ควา้ ๔๑๔. ชาวประมง 
๓๒๕. เหด็ ๓๕๕. ขอบใจ ๓๘๕. คมนาคม ๔๑๕. ชื่นใจ 
๓๒๖. เหมา ๓๕๖. ขอบฟ้า ๓๘๖. คอ่ยยงัชัว่ ๔๑๖. ชุดนอน 
๓๒๗. เหยือ่ ๓๕๗. ขัน้ตอน ๓๘๗. คดัลายมอื ๔๑๗. ชุมชน 
๓๒๘. เหว ๓๕๘. ขบัรอ้ง ๓๘๘. คนันา ๔๑๘. ชุม่ชื่น 
๓๒๙. เหาะ ๓๕๙. ขา้งเคยีง ๓๘๙. คนัสง่ ๔๑๙. เชงิเขา 
๓๓๐. ไหม ้ ๓๖๐. ขา้วตม้มดั ๓๙๐. คา้งคาว ๔๒๐. เชญิธง 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๔๕๑. ตน้ลางสาด ๔๒๑. ซ่อมแซม ๔๘๑. ทบัทมิ ๕๑๑. ปิดทอง 
๔๕๒. ตน้วา่น ๔๒๒. ดอกแกว้ ๔๘๒. ทา่น้ํา ๕๑๒. ปีนปา่ย 
๔๕๓. ตน้สะแก ๔๒๓. ดอกโกสน ๔๘๓. ทีน่ัง่ ๕๑๓. ปมูา้ 
๔๕๔. ตน้สะตอ ๔๒๔. ดอกซ่อนกลิน่ ๔๘๔. ทุกท ี ๕๑๔. ผา้ถุง 
๔๕๕. ตน้สกั ๔๒๕. ดอกเฟ่ืองฟ้า ๔๘๕. เทา่กบั ๕๑๕. ผา้ใบ 
๔๕๖. ตน้ออ้ย ๔๒๖. ดอกมะเขอื ๔๘๖. นกกระจอก ๕๑๖. ผา้พนัคอ 
๔๕๗. ต่อรอง ๔๒๗. ดอกรกัแร ่ ๔๘๗. นกยงู ๕๑๗. ผา้โพกหวั 
๔๕๘. ต่อสู ้ ๔๒๘. ดงัน้ี ๔๘๘ นกอนิทร ี ๕๑๘. ผกีองกอย 
๔๕๙. ตกัเตอืน ๔๒๙. ดนิรว่น ๔๘๙. น้องสาว ๕๑๙. ผูข้าย 
๔๖๐. ตวัผู ้ ๔๓๐. ดนิสอส ี ๔๙๐. น้อยใจ ๕๒๐. ผูป้ว่ย 
๔๖๑. ตาราง ๔๓๑. ดเูลน่ ๔๙๑. นกักฬีา ๕๒๑. แผนที ่
๔๖๒. ตารางสอน ๔๓๒. ไดแ้ก่ ๔๙๒. น่าเกลยีด ๕๒๒. แผน่ดนิ 
๔๖๓. ตายโหง ๔๓๓. ตน้กะเพรา ๔๙๓. น่าขนั ๕๒๓. พระเจา้ลกูเธอ 
๔๖๔. ตดิตาม ๔๓๔. ตน้กาแฟ ๔๙๔. นางฟ้า ๕๒๔. พอ่ขนุ 
๔๖๕. ตลีงักา ๔๓๕. ตน้ขา้ว ๔๙๕. นานมาแลว้ ๕๒๕. พงัพอน 
๔๖๖. ตุม้ห ู ๔๓๖. ตน้ควํ่าตายหงายเป็น ๔๙๖. นายทา้ย ๕๒๖. พีน้่อง 
๔๖๗. เตน้ราํ ๔๓๗. ตน้คุณนายตื่นสาย ๔๙๗. นําหน้า ๕๒๗. พีเ่ลีย้ง 
๔๖๘. เตยีงนอน ๔๓๘. ตน้แค ๔๙๘. น้ําใจ ๕๒๘. พืน้ดนิ 
๔๖๙. แตกต่าง ๔๓๙. ตน้ชงโค ๔๙๙. น้ําทว่ม ๕๒๙. พืน้ที ่
๔๗๐. แตงไทย ๔๔๐. ตน้ชะอม ๕๐๐. น้ําประปา ๕๓๐. พุม่ไม ้
๔๗๑. ถกเถยีง ๔๔๑. ตน้ตะไคร ้ ๕๐๑. น้ํายา ๕๓๑. พูก่นั 
๔๗๒. ถ่ายเท ๔๔๒. ตน้แตงโม ๕๐๒. น้ําเยน็ ๕๓๒. พดูคุย 
๔๗๓. ถอืศลี ๔๔๓. ตน้ทบัทมิ ๕๐๓. น้ําอดัลม ๕๓๓. พดูปด 
๔๗๔. ทดลอง ๔๔๔. ตน้เทยีน ๕๐๔. น้ิวเทา้ ๕๓๔. เพือ่นบา้น 
๔๗๕. ทดสอบ ๔๔๕. ตน้นุ่น ๕๐๕. แนะนํา ๕๓๕. ฟองน้ํา 
๔๗๖. ทอผา้ ๔๔๖. ตน้บานชื่น ๕๐๖. บอกใบ ้ ๕๓๖. ฟ้อนราํ 
๔๗๗. ทองคาํ ๔๔๗. ตน้บานไมรู่โ้รย ๕๐๗. ใบตอง ๕๓๗. ภายนอก 
๔๗๘. ทอ้งฟ้า ๔๔๘. ตน้เฟ่ืองฟ้า ๕๐๘. ปกปกัรกัษา ๕๓๘. มดแดง 
๔๗๙. ทนัท ี ๔๔๙. ตน้มะกอก ๕๐๙. ปลากดั ๕๓๙. มา้ลาย 
๔๘๐. ทนัใด ๔๕๐. ตน้มนั ๕๑๐. ปลาตะเพยีน ๕๔๐. มา้กระดก 
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๕๔๑. มฉิะนัน้ ๕๗๑. โรงงาน ๖๐๑. สามแยก ๖๓๑. กรอง 
๕๔๒. เมอืงไทย ๕๗๒. โรงส ี ๖๐๒. สายตา ๖๓๒. กระยาสารท 
๕๔๓. แมค่รวั ๕๗๓. ลงมอื ๖๐๓. สายไฟ ๖๓๓. กล 
๕๔๔. แมแ้ต่ ๕๗๔. ลอ้มวง ๖๐๔. สาํนกังาน ๖๓๔. กลอ้ง 
๕๔๕. ไมต้ะเคยีน ๕๗๕. ลบัตา ๖๐๕. สบิลอ้ ๖๓๕. กลอน 
๕๔๖. ไมถ้บูา้น ๕๗๖. ลายมอื ๖๐๖. สชีมพ ู ๖๓๖. กลอ่ม 
๕๔๗. ไมไ้ผ ่ ๕๗๗. ลาํตวั ๖๐๗. สเีทา ๖๓๗. กลกั 
๕๔๘. ไมเ้รยีว ๕๗๘. ลาํพงั ๖๐๘. สน้ํีา ๖๓๘. กษตัรยิ ์
๕๔๙. ยากนัยงุ ๕๗๙. ลมืตา ๖๐๙. สฟ้ีา ๖๓๙. กนัดาร 
๕๕๐. ยาสบู ๕๘๐. ลกูคา้ ๖๑๐. สดุทา้ย ๖๔๐. กุฏ ิ
๕๕๑. ยางพารา ๕๘๑. ลกูจนั ๖๑๑. สดูดม ๖๔๑. เกรด 
๕๕๒. เยบ็ปกัถกัรอ้ย ๕๘๒. ลกูชาย ๖๑๒. เสอืดาว ๖๔๒. เกลด็ 
๕๕๓. เยีย่มเยยีน ๕๘๓. ลกูน้อง ๖๑๓. เสือ้ยดื ๖๔๓. เกลีย้ง 
๕๕๔. รม่ไม ้ ๕๘๔. ลกูนิมติ ๖๑๔. หน้าตา ๖๔๔. เกลยีว 
๕๕๕. รม่รืน่ ๕๘๕. ลกูสบู ๖๑๕. หน้าผาก ๖๔๕. เกวยีน 
๕๕๖. รวบรวม ๕๘๖. ลกูเสอืชาวบา้น ๖๑๖. หน้าฝน ๖๔๖. เกยีรต ิ
๕๕๗. รบัผดิชอบ ๕๘๗. ลกูอม ๖๑๗. หน้าอก ๖๔๗. แกลบ 
๕๕๘. รบัมอื ๕๘๘. เลม็ ๖๑๘. หนูตะเภา ๖๔๘. แกลลอน 
๕๕๙. รบัสัง่ ๕๘๙. เลอะเทอะ ๖๑๙. หมอ้แกง ๖๔๙. ขจดั 
๕๖๐. รายได ้ ๕๙๐. เลา่เรยีน ๖๒๐. หมาปา่ ๖๕๐. ขมา 
๕๖๑. รา่ยราํ ๕๙๑. ไลข่บั ๖๒๑. หรีต่า ๖๕๑. ขยบั 
๕๖๒. รุง่เชา้ ๕๙๒. วอดวาย ๖๒๒. หอ้งฉุกเฉิน ๖๕๒. ขยาย 
๕๖๓. รุง่เรอืง ๕๙๓. วนัเกดิ ๖๒๓. หวัผกักาด ๖๕๓. ขวดิ 
๕๖๔. รนุแรง ๕๙๔. วนัที ่ ๖๒๔. อดทน ๖๕๔. ครอง 
๕๖๕. รูเ้รือ่ง ๕๙๕. วนัรุง่ขึน้ ๖๒๕. อบอา้ว ๖๕๕. ครัง่ 
๕๖๖. เริม่ตน้ ๕๙๖. วิง่เป้ียว ๖๒๖. ออกกาํลงั ๖๕๖. คราด 
๕๖๗. เรอืบนิ ๕๙๗. วิง่หนี ๖๒๗. ออกลกู ๖๕๗. คลอด 
๕๖๘. เรอืใบ ๕๙๘. แวน่ตา ๖๒๘. อบัปาง ๖๕๘. คลาย 
๕๖๙. เรอืพาย ๕๙๙. สม้เชง้ ๖๒๙. กตญัญ ู ๖๕๙. เคลด็ 
๕๗๐. เรือ่งราว ๖๐๐. สอ่งแสง ๖๓๐. กตกิา ๖๖๐. จราจร 
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๖๖๑. ฉลาด ๖๙๑. ประกาศ ๗๒๑. พมิพ ์ ๗๕๑. สรปุ 
๖๖๒. ฉนัท ์ ๖๙๒. ประพฤต ิ ๗๒๒. พเิศษ ๗๕๒. สลบ 
๖๖๓. ชอ็กโกแลต ๖๙๓. ประเภท ๗๒๓. เพชร ๗๕๓. สลบั 
๖๖๔. เชค็ ๖๙๔. ประมาท ๗๒๔. แฟลต ๗๕๔. สวรรค ์
๖๖๕. เชลย ๖๙๕. ประมขุ ๗๒๕. ภษูา ๗๕๕. สวติช ์
๖๖๖. ซ่าหริม่ ๖๙๖. ประวตั ิ ๗๒๖. มนต ์ ๗๕๖. สงัเกต 
๖๖๗. ตลิง่ ๖๙๗. ประสงค ์ ๗๒๗. มลาย ๗๕๗. สงัขยา 
๖๖๘. ตะแกรง ๖๙๘. ประหยดั ๗๒๘. มะปรงิ ๗๕๘. สปัดาห ์
๖๖๙. ตัก๊แตน ๖๙๙. ประหลาด ๗๒๙. มธัยม ๗๕๙. สมัพนัธ ์
๖๗๐. ถลม่ ๗๐๐. ปรากฏ ๗๓๐. มารยาท ๗๖๐. สามารถ 
๖๗๑. ถวลิ ๗๐๑. ปลอม ๗๓๑. เมร ุ ๗๖๑. สาร 
๖๗๒. เทอม ๗๐๒. ปลัก๊ ๗๓๒.  ระหวา่ง ๗๖๒. สาหสั 
๖๗๓. แทก็ซี ่ ๗๐๓. ปลวิ ๗๓๓. รางวลั ๗๖๓. สาเหตุ 
๖๗๔. ธนาคาร ๗๐๔. ปจัจยั ๗๓๔. ฤาษ ี ๗๖๔. สาํเรจ็ 
๖๗๕. ธาตุ ๗๐๕. ปญัหา ๗๓๕. ลกัษณะ ๗๖๕. สตูร 
๖๗๖. นคร ๗๐๖. เปรต ๗๓๖. ลาภ ๗๖๖. เสรฟิ 
๖๗๗. บท ๗๐๗. เปรยีบ ๗๓๗. วสัดุ ๗๖๗. เสมอ 
๖๗๘. บรรดา ๗๐๘. เปลอืง ๗๓๘. วหิค ๗๖๘. เสรมิ 
๖๗๙. บรกิาร ๗๐๙. โปรด ๗๓๙. ศาล ๗๖๙. หงส ์
๖๘๐. บรจิาค ๗๑๐. โปรตนี ๗๔๐. ศลี ๗๗๐. หนาม 
๖๘๑. บรษิทั ๗๑๑. ไปรษณีย ์ ๗๔๑. เศรา้ ๗๗๑. หมก 
๖๘๒. บรสิทุธิ ์ ๗๑๒. ผลดั ๗๔๒. สงกรานต ์ ๗๗๒. หมวด 
๖๘๓. บาํเพญ็ ๗๑๓. ผลติ ๗๔๓. สงคราม ๗๗๓. หมดั 
๖๘๔. บาป ๗๑๔. ผสม ๗๔๔. สต ิ ๗๗๔. หยอ่น 
๖๘๕. บุตร ๗๑๕. พนม ๗๔๕. สนอง ๗๗๕. หยกั 
๖๘๖. เบอร ์ ๗๑๖. พรม ๗๔๖. สนัน่ ๗๗๖. หยาบ 
๖๘๗. แบดมนิตนั ๗๑๗. พลดั ๗๔๗. สนิท ๗๗๗. หลง 
๖๘๘. แบบทดสอบ ๗๑๘. พลัว่ ๗๔๘. สภาพ ๗๗๘. หวาย 
๖๘๙. ปกต ิ ๗๑๙. พลกิ ๗๔๙. สมาน ๗๗๙. เหตุ 
๖๙๐. ปฏวิตั ิ ๗๒๐. พจิารณา ๗๕๐. สรรเสรญิ ๗๘๐. เหรยีญ 
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๗๘๑. เหลว ๘๑๑. การงาน ๘๔๑. ขนมเปียกปนู ๘๗๑. ความชัว่ 
๗๘๒. เหลีย่ม ๘๑๒. การนอน ๘๔๒. ขนมใสไ่ส ้ ๘๗๒. ความด ี
๗๘๓. เหลยีว ๘๑๓. การบวก ๘๔๓. ขยายพนัธุ ์ ๘๗๓. ความทุกข ์
๗๘๔. เหวีย่ง ๘๑๔. การบาํรงุรกัษา ๘๔๔. ขอโทษ ๘๗๔. ความเป็นอยู ่
๗๘๕. อธษิฐาน ๘๑๕. การบา้น ๘๔๕. ของขวญั ๘๗๕. ความเมตตา 
๗๘๖. อนุญาต ๘๑๖. การป้องกนั ๘๔๖. ของหวาน ๘๗๖. ความรม่เยน็ 
๗๘๗. อนุบาล ๘๑๗. การพกัผอ่น ๘๔๗. ของแหลม ๘๗๗. ความรกั 
๗๘๘. ออกซเิจน ๘๑๘. การแพทย ์ ๘๔๘. ขอบคุณ ๘๗๘. ความรู ้
๗๘๙. อารมณ์ ๘๑๙. การระวงั ๘๔๙. ขดัสมาธ ิ ๘๗๙. ความรูส้กึ 
๗๙๐. อาวธุ ๘๒๐ การรกัษา ๘๕๐ ขา้ราชการ ๘๘๐ ความสวยงาม 
๗๙๑. อนิทร ี ๘๒๑. การเรยีน ๘๕๑. ขาดแคลน ๘๘๑. ความสะอาด 
๗๙๒. อุจจาระ ๘๒๒. การเลา่เรือ่ง ๘๕๒. ขา้วเกรยีบกุง้ ๘๘๒. ความสาํคญั 
๗๙๓. อุทศิ ๘๒๓. การศกึษา ๘๕๓. ขา้วปลาอาหาร ๘๘๓. ความสขุ 
๗๙๔. อุปกรณ์ ๘๒๔. กาลครัง้หน่ึง ๘๕๔. ขา้วเปลอืก ๘๘๔. ความหนาว 
๗๙๕. โอกาส ๘๒๕. กจิกรรม ๘๕๕. ขา้วสาร ๘๘๕. ความอบอุ่น 
๗๙๖. โอรส ๘๒๖. กจิการ ๘๕๖. ขา้วหมกไก ่ ๘๘๖. คาํปฏญิาณ 
๗๙๗. กงการ ๘๒๗. กโิลกรมั ๘๕๗. ขา้วเหนียว ๘๘๗. คาํศพัท ์
๗๙๘. กรรมกร ๘๒๘. กโิลเมตร ๘๕๘. ขีเ้กยีจ ๘๘๘. คุณคร ู
๗๙๙. กรรมการ ๘๒๙. เกรงใจ ๘๕๙. ขีไ้คล ๘๘๙. คุณตา 
๘๐๐. กลว้ยไม ้ ๘๓๐ เกยีจครา้น ๘๖๐ เขม็กลดั ๘๙๐ คุณธรรม 
๘๐๑. กลว้ยหอม ๘๓๑. ขนมกลว้ย ๘๖๑. เขา้พรรษา ๘๙๑. คุณน้า 
๘๐๒. กลอ่งขา้ว ๘๓๒. ขนมไข ่ ๘๖๒. ไขห้วดั ๘๙๒. คุณนาย 
๘๐๓. กลอ่งดนิสอ ๘๓๓. ขนมครก ๘๖๓. คณิตศาสตร ์ ๘๙๓. คุณป้า 
๘๐๔. กลบับา้น ๘๓๔. ขนมเคก้ ๘๖๔. ครอบครวั ๘๙๔. คุณปู ่
๘๐๕. กลางคนื ๘๓๕. ขนมจนี ๘๖๕. ครบูาอาจารย ์ ๘๙๕. คุณพอ่ 
๘๐๖. กลางวนั ๘๓๖. ขนมชัน้ ๘๖๖. ความกตญัญ ู ๘๙๖. คุณพี ่
๘๐๗. ก่อสรา้ง ๘๓๗. ขนมตาล ๘๖๗. ความเขา้ใจ ๘๙๗. คุณแม ่
๘๐๘. กากบาท ๘๓๘. ขนมเทยีน ๘๖๘. ความเคยชนิ ๘๙๘. คุณยา่ 
๘๐๙. การกฬีา ๘๓๙. ขนมบวัลอย ๘๖๙. ความเคารพ ๘๙๙. คุณยาย 
๘๑๐ การคณู ๘๔๐ ขนมปงั ๘๗๐ ความเจรญิ ๙๐๐. คุณลุง 
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๙๐๑. คุณหมอ ๙๓๑. แชรบ์อล ๙๖๑. ตน้องุน่ ๙๙๑. ธงชาต ิ
๙๐๒. คุณอา ๙๓๒. ซื่อสตัย ์ ๙๖๒. ตน้แอบเปิล ๙๙๒. ธรรมชาต ิ
๙๐๓. เครือ่งกระป๋อง ๙๓๓. ดวงจนัทร ์ ๙๖๓. ตลาดนดั ๙๙๓. ธรรมดา 
๙๐๔. เครือ่งแกง ๙๓๔. ดวงอาทติย ์ ๙๖๔. ตกับาตร ๙๙๔. ธุรกจิ 
๙๐๕. เครือ่งเขยีน ๙๓๕. ดอกกระดาษ ๙๖๕. ตวัคณู ๙๙๕. นมสัการ 
๙๐๖. เครือ่งครวั ๙๓๖. ดอกกลว้ยไม ้ ๙๖๖. ตวัเลข ๙๙๖. นอนหลบั 
๙๐๗. เครือ่งใช ้ ๙๓๗. ดอกกุหลาบ ๙๖๗. ตวัหาร ๙๙๗. นางพยาบาล 
๙๐๘. เครือ่งแต่งกาย ๙๓๘. ดอกคุณนายตื่นสาย ๙๖๘. ตวัอยา่ง ๙๙๘. นาฏศลิป์ 
๙๐๙. เครือ่งนอน ๙๓๙. ดอกเบญจมาศ ๙๖๙. ตาเขยง่ ๙๙๙. นายพราน 
๙๑๐. เครือ่งบงัคบั ๙๔๐. ดอกพทุธรกัษา ๙๗๐. ต่างประเทศ ๑๐๐๐ น้ําตาล 
๙๑๑. เครือ่งบนิ ๙๔๑. ดอกหงอนไก่ ๙๗๑. ตูโ้ชว ์ ๑๐๐๑ น้ําพรกิ 
๙๑๒. เครือ่งแบบ ๙๔๒. ดนิเหนียว ๙๗๒. เตรยีมตวั ๑๐๐๒ น้ํามนต ์
๙๑๓. เครือ่งปรงุ ๙๔๓. เดก็หญงิ ๙๗๓. เตาแก๊ส ๑๐๐๓ นิดหน่อย 
๙๑๔. เครือ่งมอื ๙๔๔. โดยสาร ๙๗๔. ถอยหลงั ๑๐๐๔ ในหลวง 
๙๑๕. เครือ่งยนต ์ ๙๔๕. ตน้กลว้ย ๙๗๕. ถัว่เหลอืง ๑๐๐๕ บวชช ี
๙๑๖. เครือ่งเรอืน ๙๔๖. ตน้กุหลาบ ๙๗๖. ถ่ายรปู ๑๐๐๖ บวชนาค 
๙๑๗. เครือ่งเลน่ ๙๔๗. ตน้ขนุน ๙๗๗. ทหารเรอื ๑๐๐๗ บาดแผล 
๙๑๘. เครือ่งหมาย ๙๔๘. ตน้ขีเ้หลก็ ๙๗๘. ทอดกฐนิ ๑๐๐๘ บาสเกตบอล 
๙๑๙. งานประดษิฐ ์ ๙๔๙. ตน้ตาล ๙๗๙. ทอดพระเนตร ๑๐๐๙ บณิฑบาต 
๙๒๐. จดหมาย ๙๕๐. ตน้นางกวกั ๙๘๐. ทะเลทราย ๑๐๑๐ บุญคุณ 
๙๒๑. จรยิศกึษา ๙๕๑. ตน้ฝรัง่ ๙๘๑. ทัง้หมด ๑๐๑๑ ปกครอง 
๙๒๒. จกัรยาน ๙๕๒. ตน้พรกิ ๙๘๒. ทัง้หลาย ๑๐๑๒ ปกคลุม 
๙๒๓. จกัรยานยนต ์ ๙๕๓. ตน้พทุรา ๙๘๓. ทาํบุญ ๑๐๑๓ ประเทศชาต ิ
๙๒๔. จติใจ ๙๕๔. ตน้มะกรดู ๙๘๔. ทาํเวร ๑๐๑๔ ประสบการณ์ 
๙๒๕. จุดประสงค ์ ๙๕๕. ตน้มะขามเทศ ๙๘๕. ทวิทศัน์ ๑๐๑๕ ปลอกหมอน 
๙๒๖. เจา้หญงิ ๙๕๖. ตน้มะปราง ๙๘๖. ทหีลงั ๑๐๑๖ ปลอดโปรง่ 
๙๒๗. ชนชาต ิ ๙๕๗. ตน้มะปรงิ ๙๘๗. ทุกขส์ขุ ๑๐๑๗ ปลอดภยั 
๙๒๘. ชอ้นกลาง ๙๕๘. ตน้มะพรา้ว ๙๘๘. เทพารกัษ์ ๑๐๑๘ ปลาวาฬ 
๙๒๙. ชอ้นสอ้ม ๙๕๙. ตน้มะมว่งหมิพานต ์ ๙๘๙. โทรทศัน์ ๑๐๑๙ ปลาหมกึ 
๙๓๐. เชือ้โรค ๙๖๐. ตน้ยคูาลปิตสั ๙๙๐. โทรศพัท ์ ๑๐๒๐ ปลาหวาน 
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๑๐๒๑ ปกัษ์ใต ้ ๑๐๕๑ พระสงฆ ์ ๑๐๘๑ ไมก้วาด ๑๑๑๑ รสชาต ิ
๑๐๒๒ ปานกลาง ๑๐๕๒ พระองค ์ ๑๐๘๒ ไมแ้ขวนเสือ้ ๑๑๑๒ รอ้งเพลง 
๑๐๒๓ เปลีย่นแปลง ๑๐๕๓ พระอาทติย ์ ๑๐๘๓ ไมบ้รรทดั ๑๑๑๓ รชักาล 
๑๐๒๔ แปรงสฟีนั ๑๐๕๔ พระอนิทร ์ ๑๐๘๔ ยารกัษาโรค ๑๑๑๔ รบัราชการ 
๑๐๒๕ ผงชรูส ๑๐๕๕ พรกิขีห้นู ๑๐๘๕ ยาเสพตดิ ๑๑๑๕ ราชสาสน์ 
๑๐๒๖ ผลไม ้ ๑๐๕๖ พรกิไทย ๑๐๘๖ ยาหยอดตา ๑๑๑๖ ราชสหี ์
๑๐๒๗ ผลผลติ ๑๐๕๗ พรุง่น้ี ๑๐๘๗ ยวุกาชาด ๑๑๑๗ ราชาศพัท ์
๑๐๒๘ ผวิหนงั ๑๐๕๘ พลเมอืง ๑๐๘๘ เยาวชน ๑๑๑๘ รปูภาพ 
๑๐๒๙ ผูป้กครอง ๑๐๕๙ พลศกึษา ๑๐๘๙ รถกระบะ ๑๑๑๙ โรงพยาบาล 
๑๐๓๐ ผูห้ญงิ ๑๐๖๐ พลาสตกิ ๑๐๙๐ รถเก๋ง ๑๑๒๐ โรงอาหาร 
๑๐๓๑ ผูอ้าํนวยการ ๑๐๖๑ เพลงชาต ิ ๑๐๙๑ รถเขน็ ๑๑๒๑ ฤดรูอ้น 
๑๐๓๒ แผเ่มตตา ๑๐๖๒ เพลงปลุกใจ ๑๐๙๒ รถแขง่ ๑๑๒๒ ฤดหูนาว 
๑๐๓๓ ฝาผนงั ๑๐๖๓ เพลดิเพลนิ ๑๐๙๓ รถเครือ่ง ๑๑๒๓ ลงโทษ 
๑๐๓๔ พนมมอื ๑๐๖๔ พงัทลาย ๑๐๙๔ รถจกัรยาน ๑๑๒๔ ลกัขโมย 
๑๐๓๕ พรวนดนิ ๑๐๖๕ เพาะปลกู ๑๐๙๕ รถจกัรยานยนต ์ ๑๑๒๕ ลาํคลอง 
๑๐๓๖ พระคุณ ๑๐๖๖ ฟุตบอล ๑๐๙๖ รถโดยสาร ๑๑๒๖ ลาํธาร 
๑๐๓๗ พระธาตุ ๑๐๖๗ ภาพยนตร ์ ๑๐๙๗ รถตาํรวจ ๑๑๒๗ ลปิสตกิ 
๑๐๓๘ พระบรมโอรสาธริาช ๑๐๖๘ ภารโรง ๑๐๙๘ รถถงั ๑๑๒๘ เลขคณิต 
๑๐๓๙ พระบาทสมเดจ็ 

พระเจา้อยูห่วั 
๑๐๖๙ ภมูใิจ ๑๐๙๙ รถไถ ๑๑๒๙ ลกูบอล 

๑๐๔๐ พระบารม ี ๑๐๗๐ มอเตอรไ์ซค ์ ๑๑๐๐ รถทวัร ์ ๑๑๓๐ ลกูศษิย ์
๑๐๔๑ พระพทุธเจา้ ๑๐๗๑ มอบหมาย ๑๑๐๑ รถแทก็ซี ่ ๑๑๓๑ วงกลม 
๑๐๔๒ พระพทุธรปู ๑๐๗๒ มะขามเทศ ๑๑๐๒ รถบรรทุก ๑๑๓๒ วอลเลยบ์อล 
๑๐๔๓ พระมหากษตัรยิ ์ ๑๐๗๓ มะเขอืเทศ ๑๑๐๓ รถบสั ๑๑๓๓ วนัเขา้พรรษา 
๑๐๔๔ พระมเหส ี ๑๐๗๔ มนัสาํปะหลงั ๑๑๐๔ รถประจาํทาง ๑๑๓๔ วนัจนัทร ์
๑๐๔๕ พระราชกรณียกจิ ๑๐๗๕ มาฆบชูา ๑๑๐๕ รถพยาบาล ๑๑๓๕ วนัพฤหสับด ี
๑๐๔๖ พระราชดาํร ิ ๑๐๗๖ มา้หมนุ ๑๑๐๖ รถไฟ ๑๑๓๖ วนัพธุ 
๑๐๔๗ พระราชดาํเนิน ๑๐๗๗ แมเ่ฒา่ ๑๑๐๗ รถมอเตอรไ์ซค ์ ๑๑๓๗ วนัมาฆบชูา 
๑๐๔๘ พระราชทาน ๑๐๗๘ แมลงวนั ๑๑๐๘ รถเมล ์ ๑๑๓๘ วนัวสิาขบชูา 
๑๐๔๙ พระราชวงั ๑๐๗๙ แมลงหวี ่ ๑๑๐๙ รถยนต ์ ๑๑๓๙ วนัศุกร ์
๑๐๕๐ พระราชโอรส ๑๐๘๐ ไมค่อ่ย ๑๑๑๐ รถสองแถว ๑๑๔๐ วนัเสาร ์
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ที ่ คาํ ที ่ คาํ ที ่ คาํ 
๑๑๔๑ วนัออกพรรษา ๑๑๗๑ สีเ่หลีย่ม ๑๒๐๑ หหูนวก 
๑๑๔๒ วนัองัคาร ๑๑๗๒ สขุภาพ ๑๒๐๒ เหตุการณ์ 
๑๑๔๓ วนัอาทติย ์ ๑๑๗๓ สนุขัจิง้จอก ๑๒๐๓ แหน่าค 
๑๑๔๔ วนัอาสาฬหบชูา ๑๑๗๔ สภุาพ ๑๒๐๔ แหลกลาญ 
๑๑๔๕ วาดรปู ๑๑๗๕ สตูรคณู ๑๒๐๕ อยา่งไร 
๑๑๔๖ วิง่ผลดั ๑๑๗๖ เสอืโครง่ ๑๒๐๖ ออกพรรษา 
๑๑๔๗ วสิาขบชูา ๑๑๗๗ เสือ้กลา้ม ๑๒๐๗ อ่อนหวาน 
๑๑๔๘ ศาลากลาง ๑๑๗๘ เสือ้กนัหนาว ๑๒๐๘ อาจารยใ์หญ่ 
๑๑๔๙ ศาสนาครสิต ์ ๑๑๗๙ แสงสวา่ง ๑๒๐๙ อาทติย ์
๑๑๕๐ ศาสนาพทุธ ๑๑๘๐ แสงอาทติย ์ ๑๒๑๐ อุบตัเิหตุ 
๑๑๕๑ ศาสนาอสิลาม ๑๑๘๑ ใสบ่าตร   
๑๑๕๒ เศษกระดาษ ๑๑๘๒ ไสก้รอก   
๑๑๕๓ เศษอาหาร ๑๑๘๓ หงอนไก่   
๑๑๕๔ สง่เสรมิ ๑๑๘๔ หนงัจนี   
๑๑๕๕ สถานที ่ ๑๑๘๕ หนงัไทย   
๑๑๕๖ สถานีตาํรวจ ๑๑๘๖ หนงัสะติก๊   
๑๑๕๗ สถานีอนามยั ๑๑๘๗ หนงัสอืพมิพ ์   
๑๑๕๘ สนุกสนาน ๑๑๘๘ หนงัสอืเรยีน   
๑๑๕๙ สม้เขยีวหวาน ๑๑๘๙ หน้าหนาว   
๑๑๖๐ สมํ่าเสมอ ๑๑๙๐ หมอนขา้ง   
๑๑๖๑ สมดุวาดเขยีน ๑๑๙๑ หมากเกบ็   
๑๑๖๒ สวดมนต ์ ๑๑๙๒ หมากฮอส   
๑๑๖๓ สวนสตัว ์ ๑๑๙๓ หลวงปู่   
๑๑๖๔ สวนหยอ่ม ๑๑๙๔ หลวงพอ่   
๑๑๖๕ สตัวป์า่ ๑๑๙๕ หลงัคา   
๑๑๖๖ สามเณร ๑๑๙๖ หลบัตา   
๑๑๖๗ สารวตัร ๑๑๙๗ หวานเยน็   
๑๑๖๘ สคีราม ๑๑๙๘ หอ้งพยาบาล   
๑๑๖๙ สน้ํีาตาล ๑๑๙๙ หารสัน้   
๑๑๗๐ สเีหลอืง ๑๒๐๐ หุน่ยนต ์   
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กระฟดักระเฟียด   กร ู กลดั  ขนมจบีลาํดวน  ขนมกลว้ย  ขนมครองแครง  ขนมจา่มงกุฎ  ขนมชัน้  ขนมตม้ขาว ขนมตม้
แดง  ขนมตาล  ขนมถว้ยฟู  ขนมเทยีน  ขนมบวัลอย  ขนมบา้บิน่  ขนมปลากรมิ  ขนมปลากรมิไขเ่ต่า  ขนมเปียกปนู  ขนม
ฟกัทอง  ขนมเรไร  ขนมลมืกลนื  ขนมลาํเจยีก  ขนมเสน่หจ์นัทร ์ ขนมหมอ้แกง  ขนมสอดไส ้ ของโปรด  คอ่นขอด  คาํ
ประพนัธ ์ จาระไน  จี ่ เชื่อม  ตกคา้ง  ตัง่  ทแยง  น่ึง  บรรพบุรษุ  ประดดิประดอย  ผงิ  ภูมปิญัญา  มุย่  รืน่รมย ์ ละมนุ  
วฒันธรรม  สมัภาษณ์  สาธติ  สีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู  สบืคน้  หา่ม  แหย ่ อมยิม้  กตญัญ ู กระเชอกน้รัว่ กนิน้ําไมเ่ผื่อแลง้  
เกบ็เบีย้ใตต้น้รา้น  เกบ็เลก็ผสมน้อย  เกบ็สะสม  เกบ็ออม  เกบ็หอมรอมรบิ  ขวดโหล  ขอ้มลู  ของขวญั  เขม็กลดั  ความ
จาํเป็น  ความตอ้งการ  เงยหน้าอา้ปาก  เงนิแป  ชกัหน้าไมถ่งึหลงั  ซุบซบิ  ดดัแปลง  ดาํรงชวีติ  ตกแต่ง  ตามใจปากมาก
หน้ี  ตาํขา้วสารกรอกหมอ้  ตาํน้ําพรกิละลายแมน้ํ่า  ธนบตัร  นกน้อยทาํรงัแต่พอตวั  น้ําขุน่ไวใ้นน้ําใสไวน้อก  น้ําพึง่เรอืเสอื
พึง่ปา่  เบีย้ต่อใส ้ พดดว้ง  พระราชทาน  ยิม้กริม่  รูคุ้ณ  รูไ้วใ้ชว่า่ใสบ่า่แบกหาม  ลงทุน  ลกูไมห้ลน่ไมไ่กลตน้  แวะเวยีน  
เศษสตางค ์ สมดุบญัชธีนาคาร  สงัสรรค ์ สขุนิสยั  หมาย  หุน้  เหรยีญ  เหอ่  ออม  เอาหไูปนาเอาตาไปไร ่ เกษตร  
เกษตรกรรม  ขนดั  ขบวน  ขยอ้น  คต ิ ชวีกโกมารภจัจ ์ ตกักสลิา  ตรีวน  ทะมดัทะแมง  ทาํหทูวนลม  ทศิาปาโมกข ์ 
ปรศินา  ปากนกกระจอก  ผกัพืน้บา้น  ผกัสมนุไพร  ไผต่ง  ไผร่วก  ไผส่สีกุ  ฝีในทอ้ง  พระเจา้จนัทปชัโชต ิ พระเจา้พมิ
พสิาร พระราชนิพนธ ์   พระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระโอสถ  พืน้บา้น  ฟกั  แฟง  โภชนาการ  มะงัว่  มงัสวริตั ิ มคัคุเทศก ์ แม่
กก  แมก่ง  แมก่ด  แมก่น  แมก่บ  แมก่ม  แมเ่กย  แมเ่กอว  โยชน์  รดิสดีวงทวาร  ละลานตา  ลกูประคบ  วา่นอนสอนงา่ย  
สกดั  สมนุไพร  สรรพคณุ  สญัญาณ  สมัภาระ  สารคด ี หอ่หมก  หวานเป็นลมขมเป็นยา  หญา้หนวดแมว  หมอ้หอ้ม  
อุณหภมู ิ กนิษฐา  กายภาพ  เกษม  เกยีรตภิูม ิ ขนิษฐา  ขมา  ครํ่าครวญ  เครง่เครยีด  เครือ่งสงัคโลก  จรติ  เจวด็  ชลา
สนิธุ ์ ชวีภาพ  เดยีดฉนัท ์ ตงดิ  ตวดั  ตวาด  ทรวดทรง  ทศันา  ธรณีวทิยา  โบราณสถาน  ประจกัษ์  ประชาราษฎร ์ 
ประวตัศิาสตร ์ ปญัญาทอ้งถิน่  พรํ่าพลอด  พทุรา  ภาคภมูใิจ  ภาพยนตร ์ ภมูใิจ  มนุษยชาต ิ มรดกโลก  มรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิ มรดกโลกทางวฒันธรรม  ระบบนิเวศ  วฒันธรรม  ศรณัย ู ศกัดิศ์ร ี เศวต  สงกรานต ์ สนน  สนอง  สมญัญา 
สมาทาน  สมาธ ิ สยาม  สบืสาน  หตัถกรรม  อนตัตา  อนุรกัษ์  อเนก  อาณาจกัร  อารยธรรม  อทิธฤิทธิ ์ อุดม  กิง้กอื  
เกือ้กลู  ขยะแขยง  ควาย  คางคก  คาํกรยิา  คาํนาม  คาํนามวสิามญั  คาํวเิศษณ์  ง ู สรรพนาม  จิง้จก  เจา้ทุย ใจเสยี  
ชอบกล  ดถูกู  ต่อ  ต่อสู ้ ตะขาบ  ตุ๊กแก  แตน  ทุย  โทรทศัน์  นาฬกิา  บงึ  ปลงิ  ผลกระทบ  ผึง้  พยาน  มดคนัไฟ  มด
งา่ม  มดแดง  เมนิ  แมงปอ่ง  แมลง  ยงุ  ระรวย  สบประมาท   สิง่แวดลอ้ม  สนุขั  หยอกลอ้  กม้หน้ากม้ตา  ขอ้คดิเหน็  
ขอ้เทจ็จรงิ  คน้หา  คุณคา่  เครือ่งมอื  ใครค่รวญ ชะโงก  จดหมายลกูโซ่  เดนิสายกลาง  ตรอง  ตงิ  เตลดิ   สบประมาท 
สิง่แวดลอ้ม สนุยั  หยอกลอ้  กม้หน้ากม้ตา  ขอ้คดิเหน็  ขอ้เทจ็จรงิ  คน้หา  คุณคา่  เครือ่งมอื  ใครค่รวญ  ชะโงก  จดหมาย
ลกูโซ่  เดนิสายกลาง  ตรอง  ตงิ  เตลดิ  ทบั  ธงชยั  นขลขิติ  โน้มน้าว ปญัญา  เป็นไป  แปลกใจ  ไปยาลน้อย  ไปยาลใหญ่  
ไปรษณีย ์ พเิคราะห ์ พจิารณา  พนิิจ  เพรดิ  เพอ้เจอ้  ภยัพบิตั ิ ภมูใิจ  มหพัภาค  มหาพจิารณา  มมุมอง  ยล  ยอ  
ยตัภิงัค ์ยนืกราน  ลม ๆ แลง้ๆ  ลาํเอยีง  วถิ ี สต ิ สญัประกาศ  เสยีงแขง็  หทยั  หนกัแน่น  หมน่หมองหมาง  หลงัขดหลงั
แขง็  หวย  หวัอ่อน  เหตุผล  ออ้น  อญัประกาศ  อศัเจรยี ์  เอือ้ม  กระดาํกระดา่ง  กระดิง่  กระเสาะกระแสะ  ครํ่าครา่  
โครมครนื  เชีย่วกราก  เชือ้เพลงิ  ตายดาบหน้า  พฆิมัพร  ทีด่อน  ทุกทศิทุกทาง  ทุพภกิขภยั  เทพยดา  เทยีน  ธรณีพบิตัิ
ภยั  ธปู  นภดล  บงึ  เบด็  ประดษิฐ ์ ประทงั  ประเพณี  ประมาท  ปุ๋ ย  พนม  พนาล ี พรรณ  พนัธุ ์ พาน  พายุ  พธิกีรรม 
พริณุ  พโิรธ  ฟ้อนราํ  ฟืน  ภยัพบิตั ิ มารตุ  ไมค้าน ไมรู่เ้น้ือรูต้วั  ยกโทษ  ยตุ ิ ระดม  ระเบยีงบา้น  ฤดกูาล  ลกูคู่  ลกูเหบ็  
วาตภยั  สมยันิยม  สวดมนตไ์หวพ้ระ  สงักะส ี สารพนั  สนึาม ิ สขุอนามยั  อธฐิาน  อบอา้ว  อพยพ  อคัคภียั  อุทกภยั  
กรรมสทิธิ ์ กระซบิกระซาบ  ไขเ้ลอืดออก  ไขส้มองอกัเสบ  เจอ ี ไขห้วดันก  ไขห้วดัใหญ่  คอมพวิเตอร ์ เงือ้มมอื  จา้ว  เจา้  
เขา่  เชือ้โรค  เทอืกเขา  โปรแกรม  ผูบ้ญัชาการ  พรบิตา  พทิกัษ์  พึบ่พับ่  ฟกัตวั  ภมูคิุม้กนั  มนุษยต่์างดาว  มรดก  ยก
เลา้  ยานอวกาศ  ยุม่ยา่ม  รว่มมอืรว่มใจ  รอ่น  ระบาด  ไวรสั  สญัญาณ  สเปรย ์ สละสลวย  กระดอก  กะลา  เกม  
โกลาหล  คลกิเมาส ์ งกูนิหาง  จานบนิ  เฉียดฉิว  ดนิน้ํามนั  ดนิสอพอง  ทอด  น้อยหน่า  ปฏญิาณ  ประโยค  ประสาน
สมัพนัธ ์ เปา่กบ  เปา่ยิง้ฉุบ  พลกิแพลง  พงัพาบ  ภมูปิญัญา  มนุษยอ์วกาศ  เมด็  ลกูชา้ง  ลกูปิงปอง  สนทนา  สมดุล  
สมาธ ิ หมอ้ขา้วหมอ้แกง  หมากเกบ็  หวัโจก   จติมดื  จติสวา่ง  ชะลา่ใจ   ญาณ  กลบั  ทะนุถนอม  ทุรนทุราย  พลกิแพลง  



มดิมีริา้ย รปภ.(คาํยอ่)  ลดัเลาะ  สถานการณ์  หนงัสอืพมิพ ์ หา้งสรรพสนิคา้  อนาจาร  อาศรม  อือ้ฉาว  กระทาชาย  
กติตศิพัท ์ ขนาบ  โคจร  ซน  เซลล ์ แซด  เดก็อนุบาล  ตลอดรอดฝ ัง่  ทุม่สดุตวั  น้ําผึง้รดหวัใจ  บรสิทุธิใ์จ  ประกวด  
ประสา  ประสทิธภิาพ  พฤตกิรรม  พธิกีร  ภาระ  รบกวน  รางวลัเกยีรตยิศ  โรคสมาธสิ ัน้  วอกแวก  สมาธ ิ สา่ยหน้า  หผูึง่  
หฝูาด  แหย ่ กลางคนั  การโฆษณา  เกษตรกร  แกงบวด  ขยุม้  ดา่งทบัทมิ  ปลอมปน  ผงชรูส  พรํ่าเพรือ่  พถิพิถินั  
ภตัตาคาร  มลพษิ  มะเรง็  ยากนัยงุ  ยาฆา่แมลง  รถเขน็  สม้ตาํ  หวาดระแวง  กรรโชก  คุณธรรม  ทะลายทดิ  เทศบาล  
นครบาดาล  นิตกิร  บาทหลวง  โบสถ ์     พญาครฑุ     พญานาคราช  พระเจา้พรหมทตั  พระดาบส  พระสงฆ ์ พาราณส ี 
โพธสิตัว ์ ภาวนา  มนุษยชาต ิ มสัยดิ  ยิม้แป้น  ระเบยีงบา้น  รกัดหีามจัว่  รกัชัว่หามเสา  ราชสมบตั ิ ศาสดา  ศาสนสถาน  
สงกรานต ์ สญัลกัษณ์  สาํนวน  อาฆาต  พยาบาล  อิม่ทพิย ์ อหิมา่ม  อุดมคต ิ โอชะ  กระดาษ  ขอ่ย  ครสิตกาล  
คุณสมบตั ิ เครือ่งจกัร  จตินาการ   ชาวอยีปิต ์ เทคโนโลย ี นิทรรศการ  บรรพบุรษุ  เปิดโลก  แปรรปู  ฝ้าย  ภมูปิญัญา  
มหาศาล  ยคูาลปิตสั  รถซาเลง้  รไีซเคลิ  โลกไรพ้รมแดน  ศลิาจารกึ  สมดุไทย  สลกั  สา  สดุยอด  เสน้ใย  หอมปากหอม
คอ  เก๊กฮวย  กลมเกลยีว  ก๋วยเตีย๋ว  คุม้ภยั  เคลิม้  เฉียวฉุน  ชายคา  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  เซลเซยีส  เซยีมซ ี แบตเตอรี ่ 
ปรองดอง  ปราการ  ประชด  เปรมใจ  แปล ้ ผลติ  ผลติกรรม  ผลติผล  ผลติภณัฑ ์ พงุกาง  ฟร ี มัว่สมุ  สรา่ง  สานฝนั  
เสพ  เหลอืเฟือ  อบอุ่น  อภยั  แอบ  กดักรอ่น  ครรลอง  เคหา  จาํวดั  ฉนั  ถวาย  ถวายพระพรชยัมงคล  ทรงพระเจรญิ  
ทรงยนื  ทรพัยากรธรรมชาต ิ ทาํวตัร  เทพารกัษ์  ธรรมชาต ิ ธญัญาหาร  ธารา  นบ  นภากาศ  นิมนต ์ บณิฑบาต  บุกรกุ  
โบกพระหตัถ ์ ประมาท  เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท  พนา  พนาดร  พระคงคา  พระทีน่ัง่  พระธรณี  พระพกัตร ์ พระพาย  
พระราชทาน  พระราชประสงค ์ พระราชพธิ ี พระองค ์ พระอริยิาบถ  พฤกษ์  พนัธ ์ พทิกัษ์  พภิพ  พโิรธ  ไพร  ภตัตาการ  
ภผูา  มลพษิ  มวลอากาศ  แยม้พระสรวล  ราชสมบตั ิ ราํเพย  โรงงาน  ละหาบ  สถาพร  สโมสร  สรงน้ํา  สรรพสตัว ์ 
สกัการะ  สารานุกรม  สหีบญัชร  เสดจ็ออก  หว้ย  อนุรกัษ์  อญัมณี  อาราธนา  อุทกภยั  กลอนสภุาพ  ก่อหวอด  กกึกอ้ง  
ขงิกาขา่กแ็รง  ฉวย  ฉุกเฉียว  ชะแง ้ ชนัสตูร ชุมนุม  เดด็ดอกไม ้ ตะครบุ  ตาํนาน  ไต่สวน  ทฐิ ิ ทุกข ์ น้ําผึง้  นิทาน  
นิทานสภุาษติ  แน่นขนดั  บรรพต  บานปลาย  ประมาท  ประสา  ปลายเหตุ  ผจญภยั  ผละ  มานะ  ไมพ้ลอง  โยค ี รอ้ย
แปดพนัเกา้  รางวลั  สาม  ลกูโซ่  วา่ว  ศกึกลางเมอืง  สรา้งสรรค ์ สงัเกต  สมัพนัธ ์ สบืถาม  หน้ามดืตามวั  หมดทา่  หลบ
เลอืน  หลงัหหูลบัตา  หุนหนัพลนัแลน่  เหตุการณ์  เหตุเกรยีว  เทา้  แหงน  อภปิราย  กรรมฐาน  กฤดาการ   กลอนสภุาพ  
กลอย  กษริา  กสณิ  กาํดดัแดด  กจิกรรม  กุฏ ิ  เกศ ี เกาะเกยีน  โกฏ ี โกรก  โกลาหล  ขนาแซงมา้  เขด็ชอน  ครรภ ์ 
คาํรน  คาํรพ  คาํรพอภวิาท  เงอืก  จูลู่่  ฉศก  โฉลก  ชฎา  ชนนี  ชลธาร  ชลา  ชเีปลอืย  ชุลกีร  เชษฐา  แซ่ซอ้ง  ญาณ  
ฌาน  ดาบส  ดจีา้น  ดฉีนั  เดนิน้ํา  ทพิโสต  ทศิพายพั  เทพไท  เทวาอารกัษ์   ธานี  นกหสัดนิ  นรนิทร ์ นลาฏ  นดัดา  
นยันา  น้ํากรด  นาถ  นิจจา  ปิตุรงค ์ ปิตุเรศ  เบญจขนัธ ์ ปลวิต่าย  ประรางควาน  ปถัพนิ  ผจญภยั  ผา้คากรอง  พรต  
พกิล  พฆิาต  ทศิ  ไพรนิ  พา่ยน้ําตา  ภพไตร  ภาษาไสย  ภญิโญสโมสร  ภวูนาถ  ภวูไนย  เภทภยั  มณฑล  มหาอุจ  
มจัฉา  มสุา  เมาล ี โมทนา  ยงยทุธ ์ ยมทตู  ยมนา  ยกัขนีิ  ยามสามตา  ฤกษ์  ลคันา  เลก็พรกิขีห้นู  วนัทา  วายปราณ  
วายภุสั  วาร ี วญิญาณ์  วบิตั ิ ศกัดา  ไศล  สกดัสแกง  สถติ  สมจร  สมาบาป  สวาหะ  สงัเวช  สาชล  สายสญิจน์  สทิธา  
สทิธาจารย ์ สบิรู ้ สกีา  สธุาธาร  เสถยีร  หน้าฉาน  หา่งแห  เหลก็เพชร  ไหมพรม  อนิจจงั  อนุกลู  อภญิญาณ  อภวินัท ์ 
อภวิาท  อรนิทร ์ อสวไขย  อปัภาคยอ์ยักา  อสัดร  อาคม  อายกุ  อาสญั  อศิเรศ  อศิโร  กระสนิธุ ์ กมัปนาท  กนิร ี คง
กระพนัชาตร ี คาํรณ  จกัรราศ ี จนิดา  แจกนั  ฉวดัเฉวยีน  โต๊ะหมูบ่ชูา  เทพธดิา  เทวญั  นมสัการ  เนตร  โบสถ ์ 
ประดษิฐาน  ปจัฉิมคมิหนัต ์ กระเจา้สบิชาต ิ พระมหาชนก  ฟ้าแลบ  มหาเวสสนัดรชาดก  เมขลา  รุง้  วสนัตฤด ู วเิชยีร 
เวหา  ศาลาการเปรยีญ  สวรรคช์ัน้อนิทร ์ สนันิษฐาน  สนิธุ  สรุางค ์ อดตีชาต ิ กระมล  กรา  กลใด  กลอ้ง  กอ้นดนิ  กะ
เจ๊ก  กระเบอะ  กายงั  กุลยีคุ  เก่งแก๋  เกษมศานต ์ เกษมศานติ ์ ไก่พอ็ก  โกวลั  ขนดั  ขณัฑ ์ แขกไทร  คนขยนั  คะนึง  
ครรไล  คลา  คหูา  ไคลคลา  เงาะ  จอเฮด็  ชฎั  ชา้ป่ี  ชุด ชบุเลีย้ง  เชดิ  เชดิฉ่ิง  เชษฐา  ซอ้งซอ้  ซาไก  เซ่นเหลา้  เซเร
ยา  แซด็แซด็  คงด 


