
ศัพท์ 531 ค ำ ในหนังสือเรียน Super Minds 1     

      

1 super ดีเยี่ยม 

2 mind จิตใจ ควำมจ ำ ควำมคิด ควำมตั้งใจ 

3 friend เพื่อน 

4 listen ฟัง 

5 look มอง ดู 

6 and และ กับ 

7 then แล้วก็ และแล้ว  

8 say พูด กล่ำว 

9 word ค ำ 

10 whisper กระซิบ  

11 thunder ฟ้ำร้อง  

12 misty มีหมอกพร่ำมัว ไม่ชัด  

13 flash แสงวำบ  

14 chant ร้องเพลง ท่อง 

15 hi หวัดดี (ไม่เป็นทำงกำร) 

16 what อะไร 

17 name ชื่อ ตั้งช่ือ 

18 nice ดี สวย เพรำะ 
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19 greeting กำรทักทำย 

20 point ชี้ จุด  

21 number เลข ใส่ตัวเลข จ ำนวน 

22 one หนึ่ง 

23 two สอง 

24 three สำม 

25 four สี่ 

26 five ห้ำ 

27 six หก 

28 seven เจ็ด  

29 eight แปด 

30 nine เก้ำ 

31 ten สิบ 

32 old แก่ เก่ำ  

33 write เขียน 

34 ask ถำม 

35 answer ตอบ ค ำตอบ 

36 meet พบ เจอ 

37 wow ค ำอุทำนประหลำดใจหรอืยินดี 

38 me ฉัน ผม 
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39 cool เย็น เจ๋ง 

40 my turn ตำของฉัน  

41 about เกี่ยวกับ 

42 speak พูด 

43 animal สัตว์ 

44 cat แมว 

45 value ค่ำ คุณค่ำ 

46 make friend ผูกมิตร 

47 sing ร้องเพลง  

48 with กับ  

49 your ของคุณ 

50 dance เต้น เต้นร ำ 

51 alphabet ตัวอักษร 

52 fun สนุก ควำมสนุกสนำน  

53 for ส ำหรับ 

54 balloon ลูกโป่ง 

55 yellow สีเหลือง 

56 red สีแดง 

57 orange ส้ม สีส้ม 

58 purple สีม่วง 
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59 green สีเขียว 

60 blue สีน้ ำเงิน 

61 color ส ี

62 follow ตำม ติดตำม ปฏิบัติตำม 

63 line เส้น 

64 school โรงเรียน 

65 at ที่ 

66 pen ปำกกำ 

67 eraser ยำงลบ 

68 book หนังสือ 

69 bag ถุง กระเป๋ำ 

70 desk โต๊ะเรียน โต๊ะท ำงำน 

71 ruler ไม้บรรทัด 

72 pencil ดินสอ 

73 notebook สมุดจด 

74 pencil case กล่องดินสอ 

75 hey หวัดดี เฮ ้

76 come back กลับมำ 

77 close ปิด 

78 classroom ห้องเรียน 
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79 object สิ่งของ วัตถุ 

80 this นี่ นี้ 

81 grammar ไวยำกรณ์  

82 focus จุดสนใจ เพ่งควำมสนใจ จุดหลัก 

83 guess เดำ ทำย 

84 game เกม กำรละเล่น 

85 question ค ำถำม  

86 short สั้น เตี้ย 

87 look at มองดูที่ 

88 mess รก ไม่เป็นระเบียบ 

89 tell บอก 

90 no ไม่ ไม่มี 

91 draw วำด 

92 thing สิ่ง สิ่งของ 

93 correct ถูกต้อง  

94 stick ติด แปะ ไม้ 

95 sit นั่ง 

96 please กรุณำ โปรด 

97 open เปิด 

98 pass ส่งให้ ผ่ำน 
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99 here ที่นี่ 

100 chain โซ่ ลูกโซ่ 

101 imperatives ที่เป็นค ำสั่ง 

102 watch ดู เฝ้ำ นำฬิกำข้อมือ 

103 watch out ระวัง! 

104 sorry เสียใจ ขอโทษ 

105 mom แม่ 

106 thank ขอบใจ 

107 think คิด  

108 find หำ พบ 

109 circle วงกลม 

110 same เดียวกัน เหมือนกัน 

111 story เรื่อง เรื่องรำว  

112 who ใคร 

113 fat ไขมัน อ้วน 

114 rat หนู 

115 black สีด ำ 

116 phonics กำรอ่ำนออกเสียง 

117 skill ทักษะ ควำมช ำนำญ   

118 listening กำรฟัง 
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119 picture ภำพ รูปภำพ 

120 put away เก็บ เก็บเข้ำที่ 

121 take out เอำออกมำ 

122 pass me ส่งให้ฉัน 

123 reading กำรอ่ำน 

124 speaking กำรฟัง 

125 writing กำรเขียน 

126 learn เรียน เรียนรู้  

127 primary ปฐมภูมิ อันดับแรก 

128 primary colors แม่สี 

129 mix ผสม 

130 new ใหม่  

131 make ท ำ ท ำให้  

132 call เรียก มีชื่อ โทร  

133 secondary อันดับที่สอง 

134 secondary colors สีผสม 

135 remember จ ำ จ ำได้  

136 how อย่ำงไร ยังไง 

137 different ที่แตกต่ำงกัน  

138 lighter อ่อนลง จำงลง เบำกว่ำ  
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139 get ได้ ได้รับ 

140 project โครงกำร 

141 own ของตัวเอง  

142 act out แสดงออกมำ 

143 teacher ครู 

144 again อีก อีกครั้ง 

145 sentence ประโยค 

146 look down มองลงไปที่ มองข้ำม 

147 catch จับ  

148 head หัว ศีรษะ 

149 turn around หมุนตัว หันกลับ 

150 stand up ยืนขึ้น 

151 stretch เหยียดตัว กำง(แขน) 

152 creativity ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

153 poster ป้ำยประกำศ ใบโฆษณำ 

154 cut ตัด 

155 count นับ นับเลข 

156 eye ตำ 

157 review ทบทวน 

158 let's กันเถอะ 
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159 play เล่น 

160 kite ว่ำว 

161 doll ตุ๊กตำ 

162 monster สัตว์ประหลำด 

163 plane เครื่องบิน  

164 go-cart รถเด็กเล่น 

165 race กำรแข่งขัน 

166 sport center ศูนย์กีฬำ 

167 computer game เกมคอมพิวเตอร์ 

168 train รถไฟ  

169 car รถ รถยนต์ 

170 team ทีม ชุด 

171 ball ลูกบอล  

172 bike จักรยำน 

173 toy ของเล่น 

174 store ร้ำน ร้ำนค้ำ 

175 right ขวำ ถูกต้อง 

176 favorite ที่โปรดปรำน ที่ชอบมำกที่สุด 

177 his ของเขำ(ผู้ชำย) 

178 her ของเขำ(ผู้หญิง) 
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179 smart ฉลำด เก่ง 

180 great ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม 

181 long ยำว นำน ยำวนำน 

182 big ใหญ่ 

183 small เล็ก 

184 ugly น่ำเกลียด  

185 beautiful สวยงำม  

186 adjective ค ำที่ขยำยค ำนำม 

187 go ไป 

188 first แรก ที่หนึ่ง ก่อน 

189 stop หยุด 

190 help ช่วย 

191 fair ยุติธรรม  

192 minute นำที  

193 just เพิ่งจะ แค่  

194 hold on [PHRV] จับไว้ 

195 congratulations ขอแสดงควำมยินดี ยินดีด้วย 

196 thank you ขอบคุณ 

197 check ตรวจ ท ำเครื่องหมำยถูก  

198 boat เรือ  
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199 star ดำว  

200 tangram ภำพต่อที่เก่ำแก่ของจีนโบรำณ ใช้เล่นเป็นเกม 

201 shape รูปร่ำง  

202 triangle สำมเหลี่ยม  

203 square สี่เหลี่ยม 

204 parallelogram สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

205 rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

206 Chinese เกี่ยวกับประเทศจีน คนจีน ภำษำจีน 

207 missing ที่หำยไป ที่ขำดไป 

208 math คณิตศำสตร ์

209 create สร้ำง สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์ 

210 fantastic น่ำอัศจรรย์ แปลกประหลำด 

211 spelling กำรสะกดค ำ 

212 finish เสร็จ หมด 

213 pet สัตว์เลี้ยง 

214 show แสดงให้ดู แสดง 

215 elephant ช้ำง 

216 frog กบ 

217 lizard จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่ำ 

218 spider แมงมุม 
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219 dog สุนัข 

220 duck เป็ด 

221 under ใต้  

222 in ใน 

223 on บน  

224 description กำรบรรยำย กำรบอก 

225 preposition ค ำบุพบท ค ำเชื่อม 

226 like ชอบ คล้ำย 

227 touch แตะ จับ สัมผัส 

228 table โต๊ะ ตำรำง 

229 amazing น่ำประหลำดใจ 

230 idea ควำมคิด ควำมคิดเห็น  

231 brother พี่ชำย น้องชำย 

232 sister น้องสำว พี่สำว  

233 tree ต้นไม้  

234 aagh ค ำอุทำนเวลำเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝัน  

235 silly โง่ บ้ำ เหลวไหล 

236 see เห็น ดู 

237 camouflage ซ่อน พรำงตำ 

238 snake งู 
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239 crocodile จระเข ้

240 butterfly ผีเสื้อ 

241 tiger เสือ 

242 giraffe ยีรำฟ 

243 difficult ยำก  

244 water น้ ำ 

245 hide ซ่อน 

246 tall สูง 

247 grass หญ้ำ 

248 log ซุง ท่อนไม้ 

249 leaves ใบไม้ (พหูพจน์) 

250 leaf ใบไม ้

251 science วิทยำศำสตร์  

252 hug กอด 

253 cold เย็น  

254 pick up เลือก ไปรับ 

255 door ประตู 

256 little เล็กน้อย น้อย นิดหน่อย 

257 quiz (กำร)ทดสอบ 

258 time เวลำ ครั้ง 
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259 sound เสียง 

260 brown สีน้ ำตำล 

261 lunch อำหำรเที่ยง 

262 lunchtime เวลำอำหำรกลำงวัน 

263 banana กล้วย 

264 cake เค้ก 

265 cheese เนยแข็ง  

266 sandwich แซนด์วิช 

267 apple แอปเปิ้ล 

268 pizza พิซซ่ำ 

269 sausage ไส้กรอก 

270 chicken ไก่ 

271 steak สเต็ก 

272 pea ถั่ว 

273 carrot แครอท 

274 food อำหำร 

275 kitchen ห้องครัว 

276 milk นม 

277 juice น้ ำผลไม้  

278 match ตรงกับ เข้ำคู่ 
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279 box กล่อง ช่องสี่เหลี่ยม 

280 hot ร้อน 

281 gift ของขวัญ ของฝำก  

282 hot dog ไส้กรอกที่ประกบด้วยขนมปัง 

283 eleven สิบเอ็ด 

284 twelve สิบสอง 

285 thirteen สิบสำม 

286 fourteen สิบสี่ 

287 fifteen สิบห้ำ 

288 sixteen สิบหก 

289 seventeen สิบเจ็ด 

290 eighteen สิบแปด 

291 nineteen สิบเก้ำ 

292 twenty ยี่สิบ 

293 complete สมบูรณ์ เสร็จ 

294 shop ร้ำน ร้ำนค้ำ 

295 list รำยกำร รำยช่ือสิ่งของ 

296 shopping list รำยกำรสิ่งของที่จะซื้อ 

297 partner คู่ หุ้นส่วน 

298 fruit ผลไม้  
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299 veg ผัก (ค ำไม่เป็นทำงกำร) 

300 vegetable ผัก 

301 important ที่ส ำคัญ 

302 healthy มีสุขภำพดี แข็งแรง 

303 corn ข้ำวโพด 

304 broccoli บร็อคโคลี ่

305 onion หัวหอม 

306 peach ลูกพีช 

307 pineapple สับปะรด 

308 pear ลูกแพร์ 

309 mushroom เห็ด 

310 green bean ถั่วเขียว 

311 potato มันฝรั่ง  

312 coconut มะพร้ำว 

313 tomato มะเขือเทศ 

314 grow ปลูก เจริญเติบโต  

315 ground พื้นดิน  

316 plant พืช ปลูก 

317 diary สมุดบันทึกประจ ำวัน 

318 eat กิน ทำน 
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319 every day ทุกวัน 

320 imagine จินตนำกำร  

321 yummy อร่อย 

322 lunchbox กล่องอำหำรกลำงวัน 

323 drink ดื่ม 

324 free ว่ำง อิสระ ให้เปล่ำ 

325 free time เวลำว่ำง 

326 week สัปดำห์ 

327 Monday วันจันทร ์

328 Tuesday วันอังคำร 

329 Wednesday วันพุธ 

330 Thursday วันพฤหัสบดี 

331 Friday วันศุกร์ 

332 Saturday วันเสำร์ 

333 Sunday วันอำทิตย์ 

334 soccer กีฬำฟุตบอล 

335 trip กำรเดินทำง  

336 lake ทะเลสำบ  

337 hooray ไชโย (ค ำอุทำนแสดงควำมยินดี) 

338 swim ว่ำยน้ ำ 
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339 activity กิจกรรม 

340 busy ไม่ว่ำง ยุ่ง 

341 hide-and-seek กำรเล่นซ่อนหำ 

342 weekend วันหยุดสุดสัปดำห์ เสำร์อำทิตย์ 

343 lost หลงทำง หำย แพ้  

344 know ทรำบ รู้ 

345 rabbit กระต่ำย 

346 yippee ค ำอุทำนแสดงควำมปีติยินดี  

347 choose เลือก 

348 jump กระโดด 

349 mud โคลน เลน 

350 poem บทกวี 

351 perfect สมบูรณ์ เลิศ แม่นย ำ 

352 ride ขี ่

353 life ชีวิต 

354 sleep นอนหลับ 

355 stay อยู่ พัก คงอยู่ 

356 stay in shape ดูแลรูปร่ำง 

357 unhealthy สุขภำพไม่ดี อ่อนแอ 

358 social เกี่ยวกับสังคม 
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359 study ศึกษำ เรียน 

360 survey ส ำรวจ 

361 hour ชั่วโมง  

362 sport กีฬำ 

363 four hours a week สัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง 

364 read อ่ำน 

365 chart แผนภูมิ ตำรำง 

366 bar chart แผนภูมิแท่ง 

367 cover ปิด ครอบ คลุม 

368 ear หู 

369 piano เปียโน  

370 floor พื้น ชั้นของตึก 

371 our ของเรำ 

372 during ในระหว่ำง 

373 house บ้ำน 

374 bathroom ห้องน้ ำ 

375 bedroom ห้องนอน 

376 living room ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น 

377 hallway ห้องโถง 

378 dining room ห้องรับประทำนอำหำร 
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379 stairs บันได 

380 cellar ห้องใต้ดิน 

381 now ตอนนี้ ขณะนี้  

382 find out หำ ค้นหำ(ค ำตอบ) 

383 yard สนำม(ที่มีรั้วล้อม) 

384 come on เร็วๆเข้ำ มำเร็วๆ 

385 park สวนสำธำรณะ จอด 

386 how many เท่ำไร กี่ 

387 go in เข้ำไปใน 

388 no way ไม่มีทำง 

389 wait รอ คอย 

390 problem ปัญหำ 

391 full เต็ม อิ่ม 

392 hat หมวก  

393 habitat ที่อยู่อำศัย ถิ่นที่อยู่ 

394 polar region แถบขั้วโลก 

395 ocean มหำสมุทร 

396 jungle ป่ำ 

397 desert ทะเลทรำย 

398 mountain ภูเขำ 
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399 sand ทรำย 

400 rock โยก หิน 

401 coral ปะกำรัง 

402 snow หิมะ 

403 parrot นกแก้ว 

404 camel อูฐ 

405 goat แพะ 

406 polar bear หมีขำวขั้วโลก 

407 shark ฉลำม 

408 jellyfish แมงกะพรุน 

409 penguin นกเพนกวิน 

410 geography ภูมิศำสตร์ 

411 scare ท ำให้กลัว ตกใจ 

412 get dress แต่งตัว 

413 jeans กำงเกงยีนส์ 

414 jacket เสื้อชั้นนอก 

415 shoes รองเท้ำ 

416 T-shirt เสื้อยืดคอกลม 

417 sweater เสื้อกันหนำว 

418 skirt กระโปรง 
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419 shorts กำงเกงขำสั้น 

420 socks ถุงเท้ำ 

421 pants กำงเกง 

422 cap หมวกแก๊ป 

423 put on ใส่ 

424 rap จังหวะดนตรีชนิดหนึ่ง เคำะ(เป็นจังหวะ) 

425 clothes เสื้อผ้ำ 

426 meow เสียงร้องของแมว 

427 wear สวมใส่ 

428 coat เสื้อโค้ท 

429 sneakers รองเท้ำผ้ำใบ 

430 pony ม้ำพันธุ์เล็ก 

431 helmet หมวกกันน็อก 

432 mime game เกมใบ้ค ำ 

433 material วัตถุ ผ้ำ 

434 cotton ฝ้ำย ผ้ำฝ้ำย 

435 leather หนัง หนังสัตว์ 

436 cow วัวตัวเมีย  

437 wool ขนแกะ ขนสัตว์ 

438 sheep แกะ 
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439 strong แข็งแรง ทนทำน 

440 warm อบอุ่น อุ่น 

441 fly บิน 

442 outside ข้ำงนอก ภำยนอก  

443 nose จมูก 

444 window หน้ำต่ำง 

445 bird นก 

446 dressing กำรแต่งตัว กำรแต่งกำย 

447 robot หุ่นยนต ์

448 hand มือ 

449 leg ขำ 

450 toe นิ้วเท้ำ 

451 foot เท้ำ 

452 finger นิ้วมือ 

453 arm แขน 

454 knee เข่ำ 

455 body ร่ำงกำย 

456 jump rope เชือกกระโดด 

457 stand ยืน 

458 high สูง 
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459 run ว่ิง 

460 crawl คลำน เลื้อย 

461 cheetah เสือชีต้ำห์ 

462 horse ม้ำ 

463 tennis กีฬำเทนนิส 

464 action ท่ำทำง กำรกระท ำ กำรเคลื่อนไหว  

465 right leg ขำขวำ 

466 left arm แขนซ้ำย 

467 battery ถ่ำน แบตเตอรี่ 

468 something บำงอย่ำง 

469 job งำน อำชีพ 

470 good job ท ำได้ดีมำก 

471 Spanish ภำษำสเปน ชำวสเปน   

472 guitar กีต้ำร์ 

473 feet เท้ำ (พหูพจน์) 

474 wing ปีก 

475 skeleton โครงกระดูก 

476 page หน้ำหนังสือ 

477 human มนุษย์ 

478 walk เดิน 
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479 bone กระดูก 

480 feel รู้สึก 

481 cutout สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก แผ่นป้ำย 

482 together ด้วยกัน 

483 tail หำง ก้อย 

484 memory ควำมจ ำ 

485 beach ชำยหำด 

486 fish ปลำ 

487 paint ระบำยสี ทำสี สีทำ 

488 take a picture ถ่ำยภำพ ถ่ำยรูป 

489 ice cream ไอศกรีม 

490 music ดนตรี 

491 sandcastle ปรำสำททรำย 

492 shell เปลือกหอย 

493 click เสียงดังกริ๊ก 

494 sure แน่ใจ 

495 vacation ช่วงปิดภำคเรียน ช่วงลำพักผ่อน 

496 top ด้ำนบน ยอด สูงสุด 

497 hill เนินเขำ  

498 try ลอง พยำยำม 
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499 teeth ฟันหลำยซ่ี 

500 really จริงๆ  

501 clean สะอำด ท ำควำมสะอำด 

502 country ประเทศ 

503 Australia ประเทศออสเตรเลีย 

504 kangaroo จิงโจ้ 

505 koala หมีโคอำล่ำ 

506 snorkel ด ำน้ ำตื้น (ด้วยท่อช่วยหำยใจในน้ ำ) 

507 Canada ประเทศแคนำดำ 

508 forest ป่ำ ป่ำไม้ 

509 whale ปลำวำฬ 

510 horseback riding กำรขี่ม้ำ 

511 palace พระรำชวัง  

512 famous มีชื่อเสียง  

513 tower หอคอย หอสูง 

514 bridge สะพำน  

515 England ประเทศอังกฤษ 

516 Scotland ประเทศสก็อตแลนด ์

517 bagpipe ปี่สก็อต 

518 Mexico ประเทศเม็กซิโก 
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519 weather สภำพอำกำศ 

520 sunny มีแดดจัด 

521 map แผนที่  

522 rain ฝน ฝนตก 

523 Japan ประเทศญี่ปุ่น 

524 cloudy มีเมฆมำก 

525 Italy ประเทศอิตำล ี

526 postcard โปสต์กำร์ด ไปรษณียบัตร 

527 soon ในไม่ช้ำ เร็วๆนี้ 

528 goodbye ลำก่อน 

529 cone กรวย รูปกรวย 

530 take เอำไป พำไป  

531 win ชนะ  

+++++++ 

 

ศัพท์ 700 ค ำ ในหนังสือเรียน Super Minds 2  

 

1 super ดีเยี่ยม  

2 mind จิตใจ ควำมจ ำ ควำมคิด ควำมตั้งใจ  

3 back to กลับคืน กลับสู่  
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4 school โรงเรียน  

5 listen ฟัง  

6 look มอง ดู  

7 then แล้วก็ และแล้ว   

8 say พูด กล่ำว  

9 word ค ำ  

10 door ประตู  

11 window หน้ำต่ำง  

12 bookcase ตู้หนังสือ  

13 wall ผนัง ก ำแพง  

14 clock นำฬิกำ   

15 cupboard ตู้ ตู้เสื้อผ้ำ ตู้กับข้ำว  

16 chair เก้ำอี้  

17 floor พื้น ชั้นของตึก  

18 board กระดำน   

19 chant ร้องเพลง ท่อง  

20 touch แตะ จับ สัมผัส  

21 classroom ห้องเรียน  

22 number เลข ใส่ตัวเลข จ ำนวน  

23 sentence ประโยค  
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24 some บำง   

25 book หนังสือ  

26 apple แอปเปิ้ล  

27 ruler ไม้บรรทัด  

28 grammar ไวยำกรณ์   

29 focus จุดสนใจ เพ่งควำมสนใจ จุดหลัก  

30 car รถ   

31 ball ลูกบอล   

32 play เล่น  

33 action ท่ำทำง กำรกระท ำ กำรเคลื่อนไหว   

34 game เกม กำรละเล่น  

35 kite ว่ำว  

36 there are มี (พหูพจน์)  

37 sing ร้องเพลง   

38 good ดี   

39 again อีก อีกครั้ง  

40 enjoy เพลิดเพลิน สนุก  

41 English ภำษำอังกฤษ  

42 welcome back ยินดีต้อนรับกลับ  

43 snap ดีดนิ้ว ฉวย   
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44 tap เคำะเบำๆ เต้นแท็พ  

45 slap ตบ  

46 clap ตบมือ  

47 now ตอนนี้ ขณะนี้   

48 bingo เกมบิงโก  

49 choose เลือก  

50 nine เก้ำ  

51 song เพลง  

52 make ท ำ ท ำให้   

53 card บัตร กำร์ด  

54 pleasure ยินดี ควำมยินดี   

55 think คิด   

56 picture ภำพ รูปภำพ  

57 read อ่ำน  

58 draw วำด  

59 line เส้น  

60 sit down นั่งลง  

61 open เปิด  

62 stand up ยืนขึ้น  

63 imperative เชิงค ำสั่ง   
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64 burglar นักย่องเบำ ขโมย  

65 bye ลำก่อน ไปล่ะนะ  

66 sport club ชมรมกีฬำ  

67 let's ...กันเถอะ  

68 whisper กระซิบ   

69 problem ปัญหำ  

70 quick เร็ว รวดเร็ว   

71 check ตรวจสอบ   

72 check out ตรวจสอบ  

73 flash แสงวำบ   

74 two สอง  

75 computer คอมพิวเตอร์  

76 what อะไร  

77 take เอำไป พำไป   

78 idea ควำมคิด ควำมคิดเห็น   

79 wait รอ คอย  

80 here ที่นี่  

81 value ค่ำ คุณค่ำ  

82 monster สัตว์ประหลำด  

83 drop หล่น ตก ปล่อย  
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84 close ปิด  

85 well done ดีมำก  

86 great ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม  

87 work ท ำงำน งำน  

88 tick ขีด ท ำเครื่องหมำย  

89 box กล่อง ช่องสี่เหลี่ยม  

90 three สำม  

91 children เด็กๆ เด็กหลำยคน  

92 stop หยุด  

93 yes ใช ่  

94 no ไม่ ไม่มี  

95 day วัน  

96 get up ตื่นนอน ลุกขึ้น  

97 get dressed แต่งตัว  

98 breakfast อำหำรเช้ำ  

99 have มี รับประทำน  

100 brush แปรง  

101 teeth ฟันหลำยซ่ี  

102 go ไป  

103 lunch อำหำรเที่ยง  
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104 park สวนสำธำรณะ จอด  

105 dinner อำหำรเย็น  

106 bed เตียง  

107 early แต่เช้ำ ก่อน  

108 yawn หำว  

109 run ว่ิง  

110 crunch เคี้ยวเสียงดัง  

111 munch เคี้ยว  

112 go out ออกไป  

113 hurray ไชโย  

114 hip ฮิบ (ค ำอุทำนที่ใช้เชียร์) สะโพก  

115 daily routine กิจวัตรประจ ำวัน  

116 colour สี ระบำยสี  

117 time เวลำ  

118 seven เจ็ด   

119 ask ถำม  

120 answer ตอบ ค ำตอบ  

121 when เมื่อ เมื่อไร  

122 afternoon ตอนบ่ำย บ่ำย  

123 shower อำบน้ ำ (ฝักบัว)  
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124 another อื่น อีก  

125 hour ชั่วโมง   

126 blue สีน้ ำเงิน  

127 funny น่ำขบขัน ตลก   

128 thing สิ่ง สิ่งของ  

129 six หก  

130 morning ตอนเช้ำ  

131 eat กิน ทำน  

132 watch ดู เฝ้ำ นำฬิกำข้อมือ  

133 drink ดื่ม  

134 tea ชำ   

135 piano เปียโน   

136 bath อ่ำงอำบน้ ำ อำบน้ ำ  

137 mum แม่ (ภำษำพูด)  

138 dad พ่อ (ภำษำพูด)  

139 person คน บุคคล  

140 present simple ปัจจุบันกำล  

141 careful ระมัดระวัง   

142 thunder ฟ้ำร้อง   

143 oops อูย ค ำอุทำนที่แสดงควำมเจ็บปวด ควำมประหลำดใจ ควำมไม่พอใจ  
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144 key กุญแจ   

145 under ใต้   

146 love ควำมรัก รัก  

147 chicken ไก่  

148 after all อย่ำงไรก็ตำม  

149 offer เสนอ ให้  

150 help ช่วย  

151 parents พ่อแม ่  

152 bedtime เวลำนอน  

153 find หำ พบ  

154 see เห็น ดู  

155 cheese เนยแข็ง   

156 pea ถั่ว  

157 please กรุณำ โปรด  

158 phonic เสียงของค ำศัพท์  

159 skill ทักษะ ควำมช ำนำญ    

160 circle วงกลม  

161 pilot นักบิน  

162 fly บิน  

163 airport สนำมบิน   
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164 London เมืองหลวงของประเทศองักฤษ  

165 Europe ยุโรป  

166 leave ออกจำก   

167 house บ้ำน  

168 arrive ถึง ไปถึง   

169 today วันน้ี   

170 Rome เมืองหลวงของประเทศอติำลี  

171 night กลำงคืน คืน  

172 long ยำว นำน ยำวนำน  

173 week สัปดำห์  

174 write เขียน  

175 about เกี่ยวกับ  

176 Saturday วันเสำร์  

177 zone เขต  

178 time zone เขตเวลำ  

179 map แผนที่   

180 world โลก  

181 different ที่แตกต่ำงกัน   

182 summer ฤดูร้อน   

183 evening ตอนเย็น   
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184 Beijing เมืองหลวงของประเทศจนี  

185 only แค่ เท่ำนั้น   

186 complete สมบูรณ์ เสร็จ  

187 geography ภูมิศำสตร์  

188 project โครงกำร  

189 act out แสดงออกมำ  

190 teacher ครู  

191 story เรื่อง เรื่องรำว   

192 milk นม  

193 clean สะอำด ท ำควำมสะอำด  

194 jumper เสื้อถักไหมพรม  

195 schoolbag กระเป๋ำนักเรียน  

196 bathroom ห้องน้ ำ  

197 creativity ควำมคิดสร้ำงสรรค์  

198 poster ป้ำยประกำศ ใบโฆษณำ  

199 table โต๊ะ ตำรำง  

200 big ใหญ่  

201 piece ชิน้ แผ่น  

202 paper กระดำษ  

203 left-hand ซ้ำยมือ  
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204 side ด้ำน ข้ำง  

205 stick ติด แปะ ไม้  

206 revision กำรทบทวน  

207 zoo สวนสัตว์  

208 zebra ม้ำลำย  

209 monkey ลิง  

210 snake งู  

211 hippo ฮิปโป  

212 parrot นกแก้ว  

213 tiger เสือ  

214 crocodile จระเข ้  

215 bear หมี   

216 fun สนุก ควำมสนุกสนำน   

217 like ชอบ คล้ำย  

218 banana กล้วย  

219 carrot แครอท  

220 spider แมงมุม  

221 tell บอก  

222 sausage ไส้กรอก  

223 someone บำงคน   
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224 sandwich แซนด์วิช  

225 baby แรกเกิด เด็กแรกเกิด ลูกอ่อนของสัตว์    

226 mouse หนู   

227 sleep นอนหลับ  

228 fruit ผลไม้   

229 swimming ว่ำยน้ ำ กำรว่ำยน้ ำ  

230 mother แม่  

231 zoo keeper ผู้ดูแลสัตว์  

232 wow ค ำอุทำนประหลำดใจหรอืยินดี  

233 throw โยน ขว้ำง ทิ้ง  

234 people คน   

235 match ตรงกับ เข้ำคู่  

236 catch จับ   

237 pie ขนมพำย  

238 sky ท้องฟ้ำ   

239 animal สัตว์  

240 favourite ที่ชอบมำก ที่โปรดปรำน   

241 lion สิงโต  

242 elephant ช้ำง  

243 kind ชนิด   
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244 bird นก  

245 famous มีชื่อเสียง   

246 inside ข้ำงใน ภำยใน   

247 beautiful สวยงำม   

248 head หัว ศีรษะ  

249 something บำงอย่ำง  

250 question ค ำถำม   

251 hungry หิว  

252 visit เยี่ยมชม   

253 cafe ร้ำนกำแฟ  

254 delicious อร่อย  

255 food อำหำร  

256 call เรียก มีชื่อ โทร   

257 from จำก   

258 guess เดำ  

259 small เล็ก  

260 cat แมว  

261 family ครอบครัว  

262 group กลุ่ม   

263 part ส่วน สว่นหนึ่ง   
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264 feature ลักษณะเฉพำะ  

265 example ตัวอย่ำง  

266 egg ไข่  

267 hair ขน ผม  

268 feather ขนนก   

269 scale เกล็ด ตำชั่ง ขนำด  

270 blood เลือด   

271 missing ที่หำยไป ที่ขำดไป  

272 lay วำง   

273 mammal สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  

274 warm blood เลือดอุ่น  

275 reptile สัตว์เลื้อยคลำน  

276 cold blood เลือดเย็น  

277 lizard จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่ำ  

278 owl นกฮูก  

279 duck เป็ด  

280 insect แมลง   

281 butterfly ผีเสื้อ  

282 beetle แมลงเต่ำทอง  

283 display กำรน ำเสนอ กำรจัดแสดง  
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284 science วิทยำศำสตร์   

285 imagine จินตนำกำร   

286 show แสดงให้ดู แสดง  

287 friend เพื่อน  

288 half ครึ่ง   

289 climb ปีน ไต่  

290 tree ต้นไม้   

291 brown สีน้ ำตำล  

292 honey น้ ำผึ้ง  

293 yellow สีเหลือง  

294 green สีเขียว  

295 frog กบ  

296 fact ข้อเท็จจริง ควำมจริง   

297 factsheet  ข้อมูลส ำคัญ  

298 sheet แผ่น   

299 Africa อำฟริกำ  

300 river แม่น้ ำ  

301 grass หญ้ำ  

302 dangerous อันตรำย  

303 useful มีประโยชน ์  
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304 language ภำษำ  

305 welcome ต้อนรับ  

306 live อยู่ อำศัยอยู่  

307 playground สนำมเด็กเล่น  

308 hospital โรงพยำบำล  

309 cinema โรงภำพยนตร์ โรงหนัง  

310 swimming pool สระว่ำยน้ ำ  

311 bus stop ป้ำยรถเมล์  

312 shop ร้ำน ร้ำนค้ำ  

313 street ถนน   

314 train station สถำนีรถไฟ  

315 really จริงๆ   

316 cool เย็น เย็นสบำย 

317 place สถำนที่   

318 town เมือง ตัวเมือง  

319 slide กระดำนลื่น  

320 swing ชิงช้ำ  

321 everyone ทุกคน   

322 stay อยู่ พัก  

323 water น้ ำ  
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324 toy shop ร้ำนขำยของเล่น  

325 next ถัดไป ต่อไป หน้ำ   

326 behind หลัง   

327 between ระหว่ำง   

328 decide ตัดสินใจ พิจำรณำ   

329 sweet shop ร้ำนขำยขนมหวำน  

330 partner คู่ หุ้นส่วน  

331 preposition ค ำบุพบท ค ำเชื่อม  

332 track เส้นทำง   

333 else อื่นอีก  

334 train รถไฟ   

335 want ต้องกำร อยำก  

336 hill เนินเขำ   

337 in front of หน้ำ  

338 next to ถัดจำก  

339 on บน   

340 grandpa ปู่ ตำ (ภำษำพูด)  

341 dragon มังกร  

342 film หนัง ภำพยนตร์  

343 sweets ขนมหวำน  
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344 popcorn ข้ำวโพดคั่ว  

345 Wednesday วันพุธ  

346 chip มันฝรั่งทอดแผ่นบำงๆ  

347 rice ข้ำว  

348 cake เค้ก  

349 club สโมสร   

350 grandmother ย่ำ ยำย   

351 book shop ร้ำนหนังสือ  

352 farm ฟำร์ม  

353 art ศิลปะ   

354 painting ภำพเขียน ภำพวำด กำรทำสี   

355 lake ทะเลสำบ   

356 building อำคำร   

357 purple สีม่วง  

358 star ดำว   

359 create สร้ำง สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์  

360 collage ภำพปะติด  

361 buy ซื้อ  

362 orange ส้ม สีส้ม  

363 platform ชำนชำลำ  
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364 magazine นิตยสำร   

365 ticket ตั๋ว   

366 juice น้ ำผลไม้   

367 step บันได ขั้น ก้ำว    

368 quiz (กำร)ทดสอบ  

369 ice cream ไอศกรีม  

370 dog สุนัข  

371 sound เสียง  

372 grey สีเทำ   

373 ugly น่ำเกลียด   

374 market ตลำด   

375 grape องุ่น  

376 bean ถั่ว   

377 lemon มะนำว  

378 tomato มะเขือเทศ  

379 bread ขนมปัง   

380 fish ปลำ  

381 mango มะม่วง  

382 watermelon แตงโม  

383 potato มันฝรั่ง   
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384 thirsty หิวน้ ำ กระหำยน้ ำ  

385 yeah ใช่ จ๊ะ  

386 keep เก็บ ดูแล รักษำ  

387 plate จำน   

388 hear ได้ยิน   

389 pear ลูกแพร์  

390 basket ตะกร้ำ   

391 bad ไม่ดี   

392 nice ดี สวย  

393 know ทรำบ รู้  

394 eight แปด  

395 cheat กำรโกง   

396 pay จ่ำย  ชดใช้ ช ำระ  

397 everybody ทุกคน   

398 correct ถูกต้อง   

399 need ต้องกำร จ ำเป็น สิ่งที่จ ำเป็น  

400 cup ถ้วย   

401 bowl ชำม   

402 mix ผสม  

403 sugar น้ ำตำล  
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404 flour แป้ง  

405 spoon ช้อน  

406 butter เนย  

407 start เริ่ม  

408 bake อบ  

409 oven เตำอบ  

410 party งำนเลี้ยง  

411 fridge ตู้เย็น  

412 pineapple สับปะรด  

413 bottle ขวด  

414 cola โคล่ำ  

415 bacteria แบคทีเรีย   

416 living thing สิ่งมีชีวิต  

417 strange แปลก   

418 kitchen ห้องครัว  

419 meat เนื้อสัตว์   

420 wash ล้ำง  

421 dry แห้ง   

422 hand มือ  

423 cook ท ำอำหำร ปรุงอำหำร  



49 
 

424 cold เย็น   

425 grow ปลูก เจริญเติบโต   

426 plastic พลำสติก   

427 bag ถุง กระเป๋ำ  

428 wet เปียก   

429 tissue กระดำษเช็ดหน้ำหรือเช็ดมือ  

430 dark มืด   

431 salad สลัด  

432 yummy อร่อย  

433 bedroom ห้องนอน  

434 lamp โคมไฟ   

435 armchair เก้ำอี้ที่มีเท้ำแขน  

436 sofa โซฟำ  

437 wardrobe ตู้เสื้อผ้ำ  

438 mirror กระจกเงำ   

439 mess รก ไม่เป็นระเบียบ  

440 pencil ดินสอ  

441 tidy เรียบร้อย   

442 sock ถุงเท้ำ  

443 cap หมวกแก๊ป  
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444 jeans กำงเกงยีนส์  

445 T-shirt เสื้อยืดคอกลม  

446 plane เครื่องบิน   

447 furniture เฟอร์นิเจอร์   

448 real จริง   

449 pain ควำมเจ็บปวด   

450 awful น่ำกลัว  

451 swear สำบำน   

452 verse บทกวี โคลง กลอน  

453 finish เสร็จ หมด  

454 minute นำที   

455 first ครั้งแรก   

456 believe เชื่อ   

457 sorry เสียใจ เศร้ำใจ   

458 doll ตุ๊กตำ  

459 tidy up จัดให้เป็นระเบีบบ  

460 hello สวัสดี (ทักทำย)  

461 cloth ผ้ำ เสื้อผ้ำ  

462 sweater เสื้อกันหนำว  

463 tidiness ควำมเป็นระเบียบ ควำมเรียบร้อย  
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464 fifteen สิบห้ำ  

465 recycling กำรน ำกลับมำใช้  

466 rubbish ขยะ  

467 hole รู โพรง  

468 ground พื้นดิน   

469 landfills หลุมฝังกลบ กำรฝังกลบ  

470 throw away [PHRV] ก ำจัด ทิ้งไป  

471 newspapers หนังสือพิมพ ์  

472 jar ขวดโหล เหยือก โอ่ง  

473 glass แก้ว  

474 new ใหม่   

475 metal โลหะ   

476 vegetable ผัก  

477 earth ดิน พื้นดิน โลก   

478 garden สวน   

479 bin ถังขยะ  

480 hat หมวก   

481 outside ข้ำงนอก ภำยนอก   

482 nothing ไม่มีอะไร   

483 desk โต๊ะเรียน โต๊ะท ำงำน  
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484 who ใคร  

485 whose ของใคร  

486 trousers กำงเกงขำยำว   

487 environment สิ่งแวดล้อม สภำพแวดล้อม  

488 eye ตำ  

489 ear หู  

490 nose จมูก  

491 face ใบหน้ำ  

492 mouth ปำก  

493 chin คำง  

494 glasses แว่นตำ  

495 cheek แก้ม   

496 pink สีชมพู   

497 name ชื่อ  

498 excited ตื่นเต้น   

499 wear สวมใส่  

500 scare ท ำให้กลัว ตกใจ  

501 tired เหนื่อย  

502 angry โกรธ   

503 happy มีควำมสุข  
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504 mime game เกมใบ้ค ำ  

505 guitar กีต้ำร์  

506 best ดีที่สุด  

507 many หลำย มำก  

508 him เขำ (ผู้ชำย)  

509 woman ผู้หญิง  

510 rock โยก หิน  

511 rocking chair เก้ำอี้โยก  

512 although แม้ว่ำ  

513 friendly เป็นมิตร เป็นกันเอง  

514 month เดือน  

515 easy ง่ำย   

516 remember จ ำได้   

517 January มกรำคม  

518 February กุมภำพันธ์  

519 March มีนำคม  

520 April เมษำยน  

521 May พฤษภำคม  

522 June มิถุนำยน  

523 July กรกฎำคม  



54 
 

524 August สิงหำคม  

525 September กันยำยน  

526 October ตุลำคม  

527 November พฤศจิกำยน  

528 December ธันวำคม  

529 birthday วันเกิด   

530 pull ดึง   

531 win ชนะ   

532 tug of war เกมชักเย่อ  

533 winner ผู้ชนะ  

534 three-legged race วิ่งสำมขำ  

535 medal เหรียญรำงวัล  

536 pin ปักหมุด เข็มกลัด เข็มหมุด  

537 tail หำง ก้อย  

538 donkey ลำ  

539 perfect สมบูรณ์ เลิศ แม่นย ำ  

540 misty พร่ำมัว ไม่ชัด มีหมอก  

541 blindfold ผ้ำปิดตำ ปิดตำ  

542 fair ยุติธรรม   

543 race กำรแขง่ขัน  
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544 rainy day วันฝนตก  

545 invitation กำรเชิญ ค ำเชิญ  

546 Sunday วันอำทิตย์  

547 sister น้องสำว พี่สำว   

548 bring น ำมำ   

549 football ฟุตบอล   

550 mine ของฉัน ของผม  

551 dear ที่รัก   

552 running shoes รองเท้ำวิ่ง  

553 pumpkin ฟักทอง  

554 brother พีช่ำย น้องชำย  

555 grandma ย่ำ ยำย (ภำษำพูด)  

556 station สถำนี   

557 road ถนน   

558 where ที่ไหน  

559 clown ตัวตลก  

560 life cycle วงจรชีวิต  

561 leaf ใบไม้   

562 shape รูปร่ำง   

563 caterpillar หนอนผีเสื้อ   
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564 plant พืช ปลูก  

565 around รอบๆ   

566 bigger ใหญ่กว่ำ โตกว่ำ  

567 skin ผิว   

568 chrysalis ดักแด ้  

569 hang ห้อย แขวน   

570 change เปลี่ยน เปลี่ยนแปลง  

571 a few สองสำม น้อย  

572 soft อ่อนนุ่ม นุ่ม  

573 wing ปีก  

574 move ย้ำย เคลื่อนไหว   

575 mobile เครื่องแขวนหมุนไปมำตำมลมได้  

576 candle เทียน  

577 present ของขวัญ ปัจจุบัน น ำเสนอ   

578 balloon ลูกโป่ง  

579 helicopter เฮลิคอปเตอร ์  

580 boat เรือ   

581 scooter รถจักรยำนยนต์ที่มีขนำดเล็ก  

582 skateboard กระดำนสเก็ต  

583 motorbike รถจักรยำนยนต์  
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584 taxi รถแท็กซี่   

585 lorry รถบรรทุก  

586 bus รถบัส   

587 far ไกล   

588 drive ขับรถ   

589 ride ขี ่  

590 sail แล่นเรือ   

591 jungle ป่ำ  

592 dream ฝัน   

593 wide กว้ำง  

594 feed ป้อน ให้อำหำร   

595 Canada ประเทศแคนำดำ  

596 boot รองเท้ำบูท   

597 Italy ประเทศอิตำล ี 

598 trip กำรเดินทำง   

599 beach ชำยหำด  

600 sheep แกะ  

601 tyre ยำงรถ  

602 generous ใจกว้ำง มีน้ ำใจ  

603 turn หมุน กลับ  
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604 chew เคี้ยว  

605 museum พิพิธภัณฑ ์  

606 transport ยำนพำหนะ ขนส่ง  

607 bicycle รถจักรยำน  

608 amazing น่ำประหลำดใจ  

609 because เพรำะ  

610 special พิเศษ  

611 China ประเทศจีน  

612 measure วัด ขนำด  

613 height ควำมสูง  

614 length ควำมยำว   

615 centimetre เซนติเมตร  

616 millimetre มิลลิเมตร  

617 rubber ยำง ยำงลบ  

618 tall สูง  

619 tape สำยวัด กระดำษกำว  

620 column แถว (ในแนวตั้ง)  

621 result ผล ผลลัพธ ์  

622 look down มองลงไปที่ มองข้ำม  

623 puddle แอ่งน้ ำขนำดเล็ก  
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624 umbrella ร่มกันฝน  

625 late สำย   

626 splash สำดน้ ำ กระเด็น น้ ำกระเซ็น  

627 join ร่วม   

628 badminton กีฬำแบดมินตัน  

629 baseball กีฬำเบสบอส  

630 basketball กีฬำบำสเก็ตบอล  

631 hockey กีฬำฮอกก้ี  

632 table tennis กีฬำปิงปอง  

633 tennis กีฬำเทนนิส  

634 athletics นักกีฬำ  

635 volleyball วอลเล่ย์บอล  

636 difficult ยำก   

637 dancing กำรเต้นร ำ  

638 boring น่ำเบื่อ  

639 team ทีม ชุด  

640 full เต็ม อิ่ม  

641 include รวมถึง   

642 score คะแนน แต้ม ท ำแต้ม ท ำคะแนน  

643 goal ประตูฟุตบอล กำรยิงประตู  
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644 breathing กำรหำยใจ  

645 often บ่อย บ่อยๆ   

646 breathe หำยใจ   

647 air อำกำศ   

648 lung ปอด   

649 chest หน้ำอก   

650 happen เกิดขึ้น   

651 deep ลึก   

652 breath กำรหำยใจ   

653 blow พัด เป่ำ  

654 tie เน็คไท   

655 string เชือก   

656 notice สังเกต ประกำศ   

657 count นับ นับเลข  

658 spot จุด ต ำแหน่ง  

659 code รหัส  

660 trophy ถ้วยรำงวัล  

661 graffiti กำรวำดและเขียนในที่สำธำรณะ  

662 colourful มีสีสัน มีสีสดใส  

663 holiday วันหยุด วันนักขตัฤกษ์  
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664 plan วำงแผน แผน  

665 cousin ลูกพี่ลูกน้อง  

666 hiking เดินเขำ ปีนเขำ  

667 scrapbook สมุดติดรูป  

668 build สร้ำง ท ำ  

669 tree house บ้ำนต้นไม ้  

670 comic หนังสือกำร์ตูน ตลกขบขัน  

671 camping ค่ำยพักแรม  

672 lesson บทเรียน ชั่วโมงเรียน  

673 give ให้  

674 tomorrow พรุ่งนี้   

675 pizza พิซซ่ำ  

676 cross ข้ำม กำกบำท  

677 black สีด ำ  

678 fairy tale เทพนิยำย  

679 flower ดอกไม้   

680 queen พระรำชินี   

681 daughter ลูกสำว   

682 fox สุนัขจิ้งจอก   

683 prince เจ้ำชำย  
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684 character ตัวละคร ลักษณะ  

685 king พระมหำกษัตริย์   

686 writer นักเขียน  

687 studio โรงถ่ำยท ำภำพยนตร์ บริษัทภำพยนตร์  

688 mermaid นำงเงือก  

689 bridge สะพำน   

690 palace พระรำชวัง   

691 wicked ชั่วร้ำย โหดร้ำย  

692 witch แม่มด  

693 troll สัตว์ประหลำดในเทพนิยำย รูปร่ำงคล้ำยคนแต่ตัวใหญ่กว่ำมำก  

694 literature วรรณคดี   

695 cow วัวตัวเมีย   

696 run away วิ่งหนี  

697 tent เต็นท์   

698 shout ร้องตะโกน   

699 England ประเทศอังกฤษ  

700 Germany ประเทศเยอรมัน 

 

++++++++ 
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ศัพท์ 700 ค ำ ในหนังสือเรียน Super Minds 2  

 

1 super ดีเยี่ยม  

2 mind จิตใจ ควำมจ ำ ควำมคิด ควำมตั้งใจ  

3 meet พบ ชุมนุม  

4 explorer นักส ำรวจ  

5 two สอง  

6 friend เพื่อน  

7 their ของพวกเขำ  

8 dog สุนัข  

9 find หำ พบ  

10 lost สูญหำย ท ำหำย หลงทำง  

11 treasure สมบัติ ขุมทรัพย์  

12 give ให้  

13 museum พิพิธภัณฑ ์  

14 live อยู่ อำศัยอยู่  

15 exciting น่ำตื่นเต้น  

16 today วันน้ี   

17 start เริ่ม  

18 new ใหม่   
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19 adventure กำรผจญภัย  

20 castle ปรำสำท  

21 look for หำ  

22 old เก่ำ แก่  

23 book หนังสือ  

24 tell บอก  

25 secret ควำมลับ ลับ  

26 some บำง บ้ำง  

27 only แค่ เท่ำนั้น   

28 people คน   

29 listen ฟัง  

30 say พูด กล่ำว  

31 word ค ำ  

32 then แล้วก็ และแล้ว   

33 check ตรวจสอบ   

34 upstairs ชั้นบน  

35 twenty ยี่สิบ  

36 one หนึ่ง  

37 fifty ห้ำสิบ  

38 downstairs ข้ำงล่ำง ชั้นล่ำง  
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39 hundred ร้อย  

40 cellar ห้องใต้ดิน  

41 room ห้อง ห้องพัก  

42 read อ่ำน  

43 answer ตอบ ค ำตอบ  

44 want ต้องกำร อยำก  

45 where ที่ไหน  

46 close ปิด  

47 play เล่น  

48 memory ควำมจ ำ  

49 game เกม กำรละเล่น  

50 revision กำรทบทวน  

51 number เลข ตัวเลข ใส่ตัวเลข จ ำนวน  

52 write เขียน  

53 good ดี   

54 fly a kite เล่นว่ำว  

55 ride ขี ่  

56 bike จักรยำน  

57 guitar กีต้ำร์  

58 who ใคร  
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59 snorkel ด ำน้ ำตื้น (ด้วยท่อช่วยหำยใจในน้ ำ)  

60 guess เดำ ทำย  

61 name ชื่อ ตั้งช่ือ  

62 climb ปีน ไต่  

63 tree ต้นไม้   

64 puzzle ปริศนำ ปัญหำ  

65 grammar ไวยำกรณ์   

66 focus จุดสนใจ เพ่งควำมสนใจ จุดหลัก  

67 football ฟุตบอล   

68 make ท ำ ท ำให้   

69 sentence ประโยค  

70 painting ภำพเขียน ภำพวำด กำรทำสี   

71 good at เก่งในด้ำน  

72 song เพลง  

73 here ที่นี่  

74 fun สนุก ควำมสนุกสนำน   

75 action ท่ำทำง กำรกระท ำ กำรเคลื่อนไหว   

76 star ดำว   

77 always สม่ ำเสมอ  

78 clue บอกเป็นนัยๆ บอกใบ้ เบำะแส  
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79 carefully อย่ำงรอบคอบ อย่ำงระมัดระวัง  

80 her ของเขำ(ผู้หญิง)  

81 swimming ว่ำยน้ ำ กำรว่ำยน้ ำ  

82 hero วีรบุรุษ คนเก่ง พระเอก  

83 like ชอบ คล้ำย  

84 just เพิ่งจะ เพียงแค่  

85 verse บทกวี โคลง กลอน  

86 sing ร้องเพลง   

87 pleasure ยินดี ควำมยินดี   

88 family tree แผนภูมิแสดงล ำดับเครือญำติของวงศ์ตระกูล  

89 grandfather ปู่ ตำ  

90 grandmother ย่ำ ยำย   

91 parents พ่อแม ่  

92 son ลูกชำย  

93 daughter ลูกสำว   

94 grandson หลำนชำย (ของปู่ ย่ำ ตำ ยำย)  

95 granddaughter หลำนสำว (ของปู่ ย่ำ ตำ ยำย)  

96 uncle ลุง น้ำชำย อำชำย  

97 aunt ป้ำ น้ำสำว อำสำว  

98 cousin ลูกพี่ลูกน้อง  
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99 father พ่อ  

100 sister น้องสำว พี่สำว   

101 mother แม่  

102 brother พี่ชำย น้องชำย  

103 talk about พูดเรื่อง คุยเกี่ยวกับ  

104 possess ครอบครอง  

105 apostrophe เครื่องหมำยวรรคตอน ( ' )  

106 door ประตู  

107 open เปิด  

108 wait รอ คอย  

109 really จริงๆ   

110 minute นำที   

111 wait a minute รอสักครู ่  

112 happy มีควำมสุข  

113 tie มัด ผูก  

114 ours ของเรำ  

115 now ตอนนี้ ขณะนี้   

116 bring น ำมำ   

117 hurry up [PHRV] เร็วๆหน่อย  

118 show แสดงให้ดู แสดง  



69 
 

119 way ทำง วิธี  

120 back กลับ หลัง  

121 idea ควำมคิด ควำมคิดเห็น   

122 stop หยุด  

123 go away [PHRV] ไปให้พ้น  

124 silly โง่ บ้ำ เหลวไหล  

125 run ว่ิง  

126 well done ดีมำก  

127 buster มือปรำบ  

128 true จริง  

129 false เท็จ  

130 help ช่วย  

131 pet สัตว์เลี้ยง  

132 pat ลูบ ตบเบำๆ  

133 short สั้น เตี้ย  

134 vowel สระ  

135 sound เสียง  

136 school โรงเรียน  

137 library ห้องสมุด  

138 timetable ตำรำงเวลำ  
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139 Monday วันจันทร ์  

140 Tuesday วันอังคำร  

141 Wednesday วันพุธ  

142 hello สวัสดี (ทักทำย)  

143 English วิชำภำษำอังกฤษ  

144 Geography วิชำภูมิศำสตร์  

145 Music วิชำดนตรี    

146 History วิชำประวัติศำสตร์  

147 Maths วิชำคณิตศำสตร์  

148 Science วิชำวิทยำศำสตร์   

149 Art วิชำศิลปะ   

150 correct ถูกต้อง   

151 favourite ที่ชอบมำก ที่โปรดปรำน   

152 subject วิชำ เรื่อง  

153 understand เข้ำใจ  

154 ask ถำม  

155 teacher ครู  

156 librarian บรรณำรักษ์  

157 before ก่อน  

158 after หลัง หลังจำก  
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159 think คิด   

160 nice ดี สวย  

161 story เรื่อง เรื่องรำว   

162 plant พืช ปลูก  

163 animal สัตว์  

164 learn เรียน  

165 drawing วำดเขียน กำรวำดภำพ  

166 match ตรงกับ เข้ำคู่  

167 Africa อำฟริกำ  

168 computer คอมพิวเตอร์  

169 sad เสียใจ เศร้ำใจ  

170 lesson บทเรียน ชั่วโมงเรียน  

171 end จบ ปลำย ตอนท้ำย  

172 great ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม  

173 everyone ทุกคน   

174 anybody ใครก็ได้ คนหนึ่งคนใด  

175 place สถำนที่   

176 face ใบหน้ำ  

177 famous มีชื่อเสียง   

178 solve แก้ปัญหำ  
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179 wear ใส่ สวมใส่  

180 uniform เครื่องแบบ  

181 every week ทุกสัปดำห์ ทุกอำทิตย ์  

182 arrive ถึง ไปถึง   

183 rule กฎ ระเบียบ กติกำ  

184 brush แปรง  

185 teeth ฟันหลำยซ่ี  

186 breakfast อำหำรเช้ำ  

187 homework กำรบ้ำน  

188 wash ล้ำง ซัก   

189 hand มือ  

190 get up ตื่นนอน ลุกขึ้น  

191 infinitive กริยำช่องที่ 1  

192 excuse me ขอโทษ 

193 of course แน่นอน แน่อยู่แล้ว  

194 problem ปัญหำ  

195 code รหัส  

196 interesting น่ำสนใจ  

197 difficult ยำก   

198 keep เก็บ ดูแล รักษำ  
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199 tomorrow พรุ่งนี้   

200 sorry เสียใจ ขอโทษ  

201 dark มืด   

202 someone บำงคน   

203 probably บำงที น่ำจะ   

204 no way ไม่มีทำง  

205 see เห็น ดู  

206 children เด็กๆ เด็กหลำยคน  

207 follow ตำม ติดตำม ปฏิบัติตำม  

208 message ข้อควำม  

209 anyway ถึงอย่ำงไรก็ตำม ยังไงก็ตำม  

210 cool เย็น เย็นสบำย 

211 planet ดำวเครำะห์  โลก  

212 quickly อย่ำงรวดเร็ว  

213 try ลอง พยำยำม  

214 oak tree ต้นโอ๊ค  

215 dream ฝัน   

216 fly along บินไปตำม   

217 Great wall of China ก ำแพงเมืองจีน  

218 dragon มังกร  
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219 red สีแดง  

220 film หนัง ภำพยนตร์  

221 afternoon ตอนบ่ำย บ่ำย  

222 London เมืองหลวงของประเทศองักฤษ  

223 Beijing เมืองหลวงของประเทศจนี  

224 laugh หัวเรำะ  

225 workbook หนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียน  

226 fourteen สิบสี่  

227 plus บวก  

228 twelve สิบสอง  

229 twenty-six ยี่สิบหก  

230 forty สี่สิบ  

231 eighteen สิบแปด  

232 top ด้ำนบน ยอด สูงสุด  

233 triangle สำมเหลี่ยม เหล็กสำมเหลี่ยมส ำหรับเคำะจังหวะในดนตรี  

234 next ถัดไป ต่อไป หน้ำ   

235 lifecycle วงจรชีวิต  

236 butterfly ผีเสื้อ  

237 appreciate เห็นคุณค่ำ ส ำนึกบุญคุณ ซำบซึ้ง  

238 different ที่แตกต่ำงกัน   
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239 caterpillar หนอนผีเสื้อ   

240 T-shirt เสื้อยืดคอกลม  

241 piano เปียโน   

242 concert คอนเสิร์ต  

243 stage เวท ี  

244 watch ดู เฝ้ำ นำฬิกำข้อมือ  

245 clap ตบมือ  

246 shout ร้องตะโกน   

247 dance เต้นร ำ  

248 later ทีหลัง ต่อมำ  

249 competition กำรแข่งขัน  

250 fantastic น่ำอัศจรรย์ แปลกประหลำด  

251 wonderful มหัศจรรย์ ยอดเยี่ยม  

252 thing สิ่ง สิ่งของ  

253 first prize รำงวัลที่ 1  

254 hurray ไชโย  

255 smile รอยยิ้ม  

256 order สั่ง ค ำสั่ง ใบสั่งซื้อสินค้ำ  

257 value ค่ำ คุณค่ำ ควำมหมำย  

258 add เพิ่ม  
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259 musical instrument เครื่องดนตรี  

260 recorder ขลุ่ย เครื่องบันทึกเสียง  

261 flute ขลุ่ย ปี่  

262 drum กลอง  

263 family ครอบครัว  

264 wind instrument เครื่องดนตรีประเภทเป่ำ  

265 pan pipe ขลุ่ยแพน   

266 mouth ปำก  

267 blow พัด เป่ำ  

268 through ผ่ำน  

269 violin ไวโอลิน  

270 stringed instrument เครื่องดนตรีประเภทสำย  

271 string เชือก สำยดนตรี  

272 easy ง่ำย   

273 inside ข้ำงใน ภำยใน   

274 percussion เครื่องดนตรีประเภทต ี  

275 tambourine กลองเล็ก  

276 rhythm จังหวะดนตรี  

277 hear ได้ยิน   

278 activity กิจกรรม  
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279 column แถว (ในแนวตั้ง)  

280 trombone แตรยำวที่ชักเข้ำชักออก  

281 harp พิณ  

282 cymbals ฉำบ ฉิ่ง  

283 cello ไวโอลินใหญ ่  

284 castanets ลูกกลมไม้สองลูกส ำหรับเคำะประกอบดนตรี  

285 saxophone แซ็กโซโฟน  

286 know ทรำบ รู้  

287 often บ่อย บ่อยๆ   

288 project โครงกำร  

289 maracas ไม้ตีกลองรูปร่ำงเหมือนน้ ำเต้ำ  

290 empty ว่ำงเปล่ำ  

291 plastic พลำสติก   

292 bottle ขวด  

293 rice ข้ำว  

294 shake สั่น เขย่ำ  

295 take out น ำออกไป  

296 until จนกระทั่ง  

297 decorate ตกแต่ง  

298 beat ตี  
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299 group กลุ่ม   

300 four สี่  

301 table โต๊ะ ตำรำง  

302 board กระดำน   

303 bar แท่ง บำร์  

304 chart แผนภูมิ ตำรำง  

305 bar chart แผนภูมิแท่ง  

306 result ผล ผลลัพธ ์  

307 total ทั้งหมด  

308 communication กำรติดต่อ กำรสื่อสำร  

309 scrapbook สมุดติดรูป  

310 notebook สมุด  

311 cover ปกคลุม  

312 colour สี ระบำยสี  

313 paper กระดำษ  

314 sticker รูปลอก  

315 photo รูปถ่ำย ภำพถ่ำย  

316 cloth ผ้ำ เสื้อผ้ำ  

317 profile ประวัติโดยย่อ โครงร่ำง  

318 page หน้ำหนังสือ  
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319 first ครั้งแรก   

320 class ชั้นเรียน  

321 tea ชำ   

322 speak พูด  

323 picnic ไปเที่ยวนอกบ้ำนและน ำอำหำรไปรับประทำน  

324 roll ขมนปัง ม้วน  

325 lemonade น้ ำมะนำว  

326 cheese เนยแข็ง   

327 apple juice น้ ำแอปเปิ้ล  

328 water น้ ำ  

329 soup ซุป แกงจืด  

330 vegetable ผัก  

331 salad สลัด  

332 near ใกล้  

333 village หมู่บ้ำน  

334 pool สระว่ำยน้ ำ  

335 deep ลึก   

336 drink ดื่ม  

337 eat กิน ทำน  

338 bark เห่ำ  
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339 hungry หิว  

340 thirsty หิวน้ ำ กระหำยน้ ำ  

341 tomato มะเขือเทศ  

342 chicken ไก่  

343 orange ส้ม สีส้ม  

344 imaginary ซึ่งสมมุติขึ้น จินตภำพ   

345 sandwich แซนด์วิช  

346 banana กล้วย  

347 food อำหำร  

348 sun ดวงอำทิตย์ แสงอำทิตย์  

349 lovely น่ำรัก  

350 come along [PHRV] มำด้วยกัน  

351 lake ทะเลสำบ   

352 chain โซ ่  

353 basket ตะกร้ำ   

354 apple แอปเปิ้ล  

355 suggestion ค ำแนะน ำ  

356 matter เรื่อง  

357 snake งู  

358 far ไกล   
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359 ill ป่วย เจ็บป่วย  

360 medicine ยำ  

361 hut กระท่อม  

362 mountain ภูเขำ  

363 waterfall น้ ำตก  

364 quick เร็ว รวดเร็ว   

365 better ดีกว่ำ  

366 fool คนโง ่  

367 perseverance ควำมขยันหมั่นเพียร ควำมอุตสำหะ  

368 letter ตัวอักษร จดหมำย  

369 again อีก อกีครั้ง  

370 woman ผู้หญิง  

371 silver เงิน  

372 spy สำยลับ  

373 little เล็กน้อย น้อย นิดหน่อย  

374 something บำงอย่ำง  

375 Iguana อิกัวน่ำ แย้จ ำพวกหนึ่ง  

376 ice cream ไอศกรีม  

377 igloo กระท่อมน้ ำแข็งหลังคำกลมของชำวเอสกิโม  

378 lunch อำหำรเที่ยง  
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379 dinner อำหำรเย็น  

380 finish เสร็จ หมด  

381 draw วำด  

382 line เส้น  

383 extra พิเศษ ใหญ่กว่ำ เพิ่มเติม  

384 plate จำน   

385 meal มื้ออำหำร  

386 egg ไข่  

387 sausage ไส้กรอก  

388 green bean ถั่วเขียว  

389 fish ปลำ  

390 carrot แครอท  

391 Britain เกำะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส ์  

392 Saturday วันเสำร์  

393 dad พ่อ (ภำษำพูด)  

394 special พิเศษ  

395 bacon หมูเค็ม เนื้อหมูอบ  

396 fried tomato มะเขือเทศทอด  

397 bean ถั่ว   

398 toast ปิ้ง  
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399 orange juice น้ ำส้ม  

400 north ทิศเหนือ  

401 scramble กวน คน (ไข่)  

402 bread ขนมปัง   

403 piece ชิ้น แผ่น  

404 cake เค้ก  

405 fruit ผลไม้   

406 mango มะม่วง  

407 watermelon แตงโม  

408 house บ้ำน เรือน  

409 full เต็ม อิ่ม  

410 tortillas อำหำรเม็กซิโก  

411 white สีขำว  

412 yellow สีเหลือง  

413 honey น้ ำผึ้ง  

414 salami ไส้กรอกอิตำลีชนิดหนึ่งที่ใส่กระเทียม  

415 black สีด ำ  

416 country ประเทศ  

417 food chain ห่วงโซ่อำหำร  

418 habitat ที่อยู่อำศัย ถิ่นที่อยู่  
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419 energy พลังงำน  

420 grow ปลูก เจริญเติบโต   

421 olive มะกอก  

422 jump กระโดด  

423 feel รู้สึก  

424 weak อ่อนแอ  

425 arrow ลูกศร  

426 other อื่นๆ  

427 owl นกฮูก  

428 lizard จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่ำ  

429 snail หอยทำก  

430 grass หญ้ำ  

431 fox สุนัขจิ้งจอก   

432 rabbit กระต่ำย  

433 example ตัวอย่ำง  

434 seaweed สำหร่ำย  

435 surgeon fish ปลำขี้ตังเป็ด  

436 shark ฉลำม  

437 rainforest ป่ำฝน  

438 frog กบ  
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439 picture ภำพ รูปภำพ  

440 stick ติด แปะ ไม้  

441 photograph รูปถ่ำย รูปภำพ  

442 act out แสดงออกมำ  

443 pizza พิซซ่ำ  

444 restaurant ร้ำนอำหำร  

445 card บัตร กำร์ด  

446 town เมือง ตัวเมือง  

447 student นักเรียน นักศึกษำ   

448 three สำม  

449 topping สิ่งที่ใช้แต่งหน้ำอำหำร  

450 waiter บริกรชำย  

451 customer ลูกค้ำ  

452 mushroom เห็ด  

453 onion หัวหอม  

454 pineapple สับปะรด  

455 useful มีประโยชน ์  

456 language ภำษำ  

457 please กรุณำ โปรด  

458 creativity ควำมคิดสร้ำงสรรค์  
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459 least อย่ำงน้อย  

460 five ห้ำ  

461 bit ชิ้นเล็กๆ  

462 cherry เชอร์รี่  

463 coffee กำแฟ  

464 list รำยกำร  

465 chip มันฝรั่งทอดแผ่นบำงๆ  

466 pea ถั่ว  

467 ugh อี๊ ค ำอุทำนแสดงควำมรังเกียจหรือควำมไม่พอใจ  

468 daily ประจ ำวัน  

469 task งำน ภำรกิจ  

470 tidy up จัดให้เป็นระเบีบบ  

471 wash up [PHRV] ล้ำง กำรซัก กำรล้ำง  

472 sweep กวำด  

473 cook ท ำอำหำร ปรุงอำหำร  

474 dish จำน  

475 dry แห้ง   

476 feed ป้อน ให้อำหำร   

477 quarter 15 นำที  

478 past ผ่ำน เลย พ้นไป  



87 
 

479 clock นำฬิกำ   

480 half ครึ่ง   

481 six หก  

482 seven เจ็ด   

483 bed เตียง  

484 nine เก้ำ  

485 time เวลำ ครั้ง  

486 tell time บอกเวลำ  

487 floor พื้น ชั้นของตึก  

488 busy ไม่ว่ำง ยุ่ง  

489 late สำย ช้ำ  

490 till ถึง จนกว่ำ  

491 tick ขีด ท ำเครื่องหมำย  

492 cross ข้ำม กำกบำท  

493 Thursday วันพฤหัสบดี  

494 Friday วันศุกร์  

495 never ไม่เคย  

496 sometimes บำงครั้ง  

497 mean หมำยควำมว่ำ แปลว่ำ เห็นแก่ตัว  

498 soon ในไม่ช้ำ เร็วๆนี้  
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499 mess รก ไม่เป็นระเบียบ  

500 remember จ ำได้   

501 heavy หนัก  

502 horrible น่ำกลัว น่ำหวำดเสียว  

503 job งำน อำชีพ  

504 wow ค ำอุทำนประหลำดใจหรอืยินดี  

505 second ที่สอง  

506 kid เด็ก ลูก  

507 rubbish ขยะ  

508 sell ขำย  

509 fabulous เยี่ยม  

510 fan พัด พัดลม   

511 van รถตู้   

512 phonic เสียงของค ำศัพท์  

513 robot หุ่นยนต ์  

514 laboratory ห้องปฏิบัติกำร  

515 clean สะอำด ท ำควำมสะอำด  

516 scientist นักวิทยำศำสตร์  

517 come back กลับมำ  

518 bucket ถัง  
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519 housework งำนบ้ำน  

520 helper ผู้ช่วยเหลือ  

521 build สร้ำง ท ำ  

522 goodbye ลำก่อน  

523 work hard ท ำงำนหนัก  

524 responsibility ควำมรับผิดชอบ  

525 skill ทักษะ ควำมช ำนำญ    

526 fill ใส่ เติม  

527 press กด  

528 button ปุ่ม กระดุม  

529 throw โยน ขว้ำง ทิ้ง  

530 pick up เลือก ไปรับ  

531 fast เร็ว รวดเร็ว  

532 pour เท รด  

533 angry โกรธ   

534 pen ปำกกำ  

535 circle วงกลม  

536 Earth ดิน พื้นดิน โลก   

537 dirty สกปรก  

538 need ต้องกำร จ ำเป็น สิ่งที่จ ำเป็น  
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539 rain ฝนตก  

540 save ประหยัด ช่วยชีวิต รักษำ   

541 waste สูญเสีย สิ้นเปลือง  

542 waster ผู้ท ำให้สิ้นเปลือง  

543 enough พอ  

544 map แผนที่   

545 part ส่วน ส่วนหนึ่ง   

546 environment สิ่งแวดล้อม สภำพแวดล้อม  

547 study ศึกษำ เรียน  

548 questionnaire แบบสอบถำม  

549 tap เคำะเบำๆ เต้นแท็พ ก๊อกน้ ำ  

550 hose-pipe สำยยำง   

551 shower อำบน้ ำ (ฝักบัว)  

552 bath อ่ำงอำบน้ ำ อำบน้ ำ  

553 drip หยด น้ ำหยด  

554 under ใต้   

555 hour ชั่วโมง   

556 cup ถ้วย   

557 find out หำ  

558 home บ้ำน  
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559 clothes เสื้อผ้ำ  

560 report รำยงำน  

561 underline ขีดเส้นใต้  

562 usually ปกติ   

563 weekend วันหยุดสุดสัปดำห์ เสำร์อำทิตย์  

564 poem บทกวี  

565 text เนื้อหำ ใจควำม  

566 because เพรำะ  

567 around รอบๆ   

568 bank ธนำคำร  

569 tower หอคอย หอสูง  

570 market square ตลำดสด  

571 supermarket ซูเปอร์มำร์เก็ต  

572 bus station สถำนีขนส่ง  

573 sports centre ศูนย์กีฬำ  

574 look down มองลงไปที่ มองข้ำม  

575 shoe shop ร้ำนขำยรองเท้ำ  

576 square สี่เหลี่ยม  

577 between ระหว่ำง   

578 opposite ตรงข้ำม  
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579 park สวนสำธำรณะ จอด  

580 above ข้ำงต้น  

581 window หน้ำต่ำง  

582 below ด้ำนล่ำง  

583 cafe ร้ำนกำแฟ  

584 cinema โรงภำพยนตร์ โรงหนัง  

585 preposition ค ำบุพบท ค ำเชื่อม  

586 street ถนน   

587 already แล้ว  

588 everywhere ทุกที่ ทุกแห่ง  

589 upside down คว่ ำ  

590 eye ตำ  

591 imagine จินตนำกำร   

592 basketball กีฬำบำสเก็ตบอล  

593 complete สมบูรณ์ เสร็จ  

594 market ตลำด   

595 buy ซื้อ  

596 grandma ย่ำ ยำย (ภำษำพูด)  

597 kitchen ห้องครัว  

598 high สูง  
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599 hurry รีบเร่ง  

600 come on เร็วๆเข้ำ  

601 over there ที่นั่น ตรงโน้น  

602 funfair งำนวัด งำนรื่นเริงซึ่งจัดกลำงแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่ำงๆมำกมำย

  

603 pirate ship เรือโจรสลัด  

604 lateral ด้ำนข้ำง ข้ำงเคียง  

605 wrong ผิด  

606 excited ตื่นเต้น   

607 scared ตกใจ ท ำให้กลัว  

608 triple สำมเท่ำ  

609 rock star นักร้องแนวร็อคที่โด่งดัง  

610 Mars ดำวอังคำร  

611 quiet เงียบ  

612 reference กำรอ้ำงอิง หนังสืออ้ำงอิง  

613 money เงิน  

614 playground สนำมเด็กเล่น  

615 swing ชิงช้ำ  

616 stone หิน  

617 age อำยุ ยุค  

618 stone-age ยุคหิน  
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619 direction ทิศทำง  

620 south ทิศใต้  

621 east ทิศตะวันออก  

622 west ทิศตะวันตก  

623 point up [PHRV] ชี้ขึ้น  

624 right ขวำ ถูกต้อง  

625 city เมือง  

626 pointer เข็มชี้  

627 compass เข็มทิศ  

628 point จุด  

629 important ที่ส ำคัญ  

630 instrument อุปกรณ์ เครื่องมือ  

631 maker ผู้ท ำ ผู้สร้ำง  

632 gadget อุปกรณ์ขนำดเล็ก  

633 satellite ดำวเทียม  

634 car รถ   

635 system ระบบ  

636 GPS system ระบบระบุต ำแหน่งบนโลก  

637 classroom ห้องเรียน  

638 collect รวบรวม สะสม  
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639 tape สำยวัด กระดำษกำว  

640 magnet แม่เหล็ก  

641 case กล่องเล็กๆ กรณี  

642 move ย้ำย เคลื่อนไหว   

643 visitor ผู้มำเยี่ยม แขก ผู้มำเยือน  

644 role บทบำท  

645 choose เลือก  

646 boy เด็กชำย  

647 girl เด็กหญิง  

648 welcome ต้อนรับ  

649 mum แม่ (ภำษำพูด)  

650 sea ทะเล  

651 dolphin ปลำโลมำ  

652 turtle เต่ำ  

653 anchor สมอเรือ ทอดสมอ  

654 octopus ปลำหมึก  

655 seahorse ม้ำน้ ำ  

656 seal แมวน้ ำ  

657 starfish ปลำดำว  

658 shell เปลือกหอย  
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659 wet เปียก   

660 ugly น่ำเกลียด   

661 creature สิ่งมีชีวิต สัตว์โลก  

662 extinct สูญพันธุ์  

663 Great auk นกด ำน้ ำขนำดใหญ่บินไม่ได้  

664 island เกำะ  

665 meat เนื้อสัตว์   

666 feather ขนนก   

667 China ประเทศจีน  

668 river แม่น้ ำ  

669 boat เรือ   

670 grey สีเทำ   

671 small เล็ก  

672 big ใหญ่  

673 brown สีน้ ำตำล  

674 green สีเขียว  

675 head หัว ศีรษะ  

676 sofa โซฟำ  

677 tank ถังขนำดใหญ่ส ำหรับบรรจุน้ ำ  

678 pink สีชมพู   
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679 mat เสื่อ  

680 fat ไขมัน  

681 maybe อำจจะ  

682 beach ชำยหำด  

683 yesterday เมื่อวำน  

684 trap กับดัก  

685 giant ยักษ ์  

686 look มอง ดู  

687 arm แขน  

688 stuck ติด ค้ำง ไม่สำมำรถขยับได้   

689 beauty ควำมงำม  

690 stupid โง ่  

691 cage กรง  

692 escape หลบหน ี  

693 socks ถุงเท้ำ  

694 cliff หน้ำผำ  

695 storm พำยุ  

696 net ตำข่ำย มุ้ง แห  

697 found พบ (อดีตกำลของ find)  

698 farm ฟำร์ม  
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699 best ดีที่สุด  

700 evening ตอนเย็น   

701 knock เคำะ  

702 hunt กำรล่ำสัตว์ ล่ำสัตว์  

703 suddenly ทันใดนั้น ทันทีทันใด  

704 bird นก  

705 leg ขำ  

706 bill บิล  

707 sort เรียง  

708 puffin นกทะเล  

709 young หนุ่ม สำว อำยุน้อย ลูก   

710 fly บิน  

711 caring กำรดูแล กำรเอำใจใส่  

712 nature ธรรมชำติ  

713 box กล่อง ช่องสี่เหลี่ยม  

714 bigger ใหญ่กว่ำ โตกว่ำ  

715 summer ฤดูร้อน   

716 sure แน่ใจ  

717 fact sheet ใบแสดงควำมคิดเห็น  

718 pattern ลวดลำย รูปแบบ  
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719 symmetry กำรมีสัดส่วนที่รับกัน สมมำตร  

720 vertical แนวตั้ง แนวดิ่ง  

721 stripe ลำยทำงยำว แถบ ริ้ว  

722 diagonal ทแยงมุม  

723 horizontal ตำมแนวนอน  

724 spiral เป็นวงก้นหอย  

725 spot จุด ต ำแหน่ง  

726 middle กลำง ตรงกลำง จุดกึ่งกลำง  

727 side ด้ำน ข้ำง  

728 shape รูปร่ำง   

729 same เดียวกัน เหมือนกัน  

730 symmetrical มีด้ำนหรือเหลี่ยมตรงข้ำมที่เหมือนกัน เป็นสัดส่วนรับกัน  

731 asymmetrical ไม่เหมือนกัน ไม่สมดุล ไม่ได้ส่วนสัด   

732 fold พับ  

733 paint ระบำยสี ทำสี สีทำ  

734 bottom ส่วนล่ำง ก้น ตอนท้ำย   

735 ocean มหำสมุทร  

736 scene ฉำก เรื่องรำว  

737 question ค ำถำม   

738 theatre โรงละคร โรงภำพยนตร์  
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739 party งำนเลี้ยง  

740 note โน้ต  

741 salt water น้ ำเค็ม  

742 fresh water น้ ำจืด  

743 hard แข็ง ยำก หนัก  

744 baby แรกเกิด เด็กแรกเกิด ลูกอ่อนของสัตว์    

745 oldest แก่ที่สุด เก่ำที่สุด  

746 year ปี  

747 fact ข้อเท็จจริง ควำมจริง   

748 ear หู  

749 beautiful สวยงำม   

750 lay วำง   

751 lift ยก  

752 walkie-talkie เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ  

753 torch ไฟฉำย  

754 CD player เครื่องเล่นซีดี  

755 mp3 player เครื่องเล่นเอ็มพีสำม  

756 mobile phone โทรศัพท์มือถือ  

757 electric fan พัดลม  

758 laptop คอมพิวเตอร์พกพำแบบวำงบนตัก  
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759 toothbrush แปรงสีฟัน  

760 games console เครื่องเล่นวิดีโอเกม  

761 underground ใต้ดิน  

762 cave ถ้ ำ  

763 holiday วันหยุด วันนักขัตฤกษ์  

764 decide ตัดสินใจ พิจำรณำ   

765 technology เทคโนโลย ี  

766 expensive แพง  

767 cheaper รำคำถูกกว่ำ  

768 smaller เล็กกว่ำ  

769 price รำคำ  

770 size ขนำด  

771 faster เร็วกว่ำ  

772 lighter เบำกว่ำ   

773 mine ของฉัน ของผม  

774 newer ใหม่กว่ำ  

775 stay อยู่ พัก  

776 outside ข้ำงนอก ภำยนอก   

777 cheap รำคำถูก  

778 seat ที่นั่ง  
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779 aeroplane เครื่องบิน  

780 plane เครื่องบิน   

781 world โลก  

782 supreme สุดยอด สูงสุด ส ำคัญที่สุด  

783 ultimate สุดท้ำย ถึงที่สุด ที่สุด  

784 happiest มีควำมสุขที่สุด  

785 person คน บุคคล  

786 easiest ง่ำยที่สุด  

787 funniest ตลกที่สุด  

788 somewhere บำงแห่ง  

789 everything ทุกอย่ำง  

790 darker เข้มกว่ำ มืดกว่ำ  

791 hide ซ่อน  

792 those เหล่ำนั้น  

793 resourceful เจ้ำควำมคิด เจ้ำปัญญำ  

794 cleverest ฉลำดที่สุด  

795 use ใช้ ใช้ประโยชน์ กำรใช้  

796 nose จมูก  

797 smell ดม ดมกลิ่น กลิ่น  

798 lime มะนำว  
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799 rose ดอกกุหลำบ  

800 long vowel สระเสียงยำว  

801 assistant ผู้ช่วย ผู้ช่วยเหลือ  

802 difference ควำมแตกต่ำง  

803 jacket เสื้อชั้นนอก  

804 kit ชุดเครื่องมือ ชุดอุปกรณ์  

805 dialogue บทสนทนำ บทพูด  

806 count นับ นับเลข  

807 Italian ชำวอิตำลี เกี่ยวกับอิตำลี  

808 professor ศำสตรำจำรย์ อำจำรย ์  

809 travel เดินทำง กำรเดินทำง  

810 easier ง่ำยกว่ำ  

811 Italy ประเทศอิตำล ี 

812 Europe ยุโรป  

813 numeral ตัวเลข  

814 still ยังคง  

815 Roman โรมัน  

816 combine รวมกัน  

817 subtract ลบออก  

818 sequence กำรต่อเนื่อง กำรเรียงล ำดับ  
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819 invent ประดิษฐ์  

820 simple ง่ำย  

821 each แต่ละ  

822 series ชุด ตอน ล ำดับ  

823 partner คู่ หุ้นส่วน  

824 miss out [PHRV] หำยไป ขำดไป  

825 swap แลกเปลี่ยน สับค่ำ   

826 pair คู ่  

827 work out ค ำนวณ คิด  

828 pound ปอนด์  

829 toy ของเล่น  

830 present ของขวัญ ปัจจุบัน น ำเสนอ   

831 birthday วันเกิด   

832 cycle วงจร รอบ วง  

833 visit เยี่ยมชม   

834 hospital โรงพยำบำล  

835 earache ปวดหู  

836 headache ปวดศีรษะ  

837 cold เย็น   

838 doctor แพทย์  
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839 toothache ปวดฟัน  

840 nurse พยำบำล  

841 stomachache ปวดท้อง  

842 cough ไอ  

843 stair บันได  

844 health สุขภำพ  

845 land ที่ดิน  

846 spaghetti สปำเก็ตตี้ อำหำรประเภทเส้นของอิตำล ี  

847 change เปลี่ยน เปลี่ยนแปลง  

848 phone โทรศัพท ์  

849 tennis กีฬำเทนนิส  

850 regular ปกติ  

851 verb ค ำกริยำ  

852 Sunday วันอำทิตย์  

853 week สัปดำห์  

854 terrible น่ำกลัว แย่มำก  

855 flea หมัด เห็บ  

856 night กลำงคืน คืน  

857 elephant ช้ำง  

858 chair เก้ำอี้  
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859 rode ขี่ (กริยำช่องที่ 2 และ 3 ของ ride)  

860 dinosaur ไดโนเสำร์   

861 ate กิน ทำน (กริยำช่อง 2 ของ eat)  

862 switch สวิตช์ เปลี่ยน สับเปลี่ยน  

863 wake up [PHRV] ตื่นขึ้น  

864 felt รู้สึก (กริยำช่อง 2 ของ feel)  

865 went ไป (กริยำช่อง 2 ของ go)  

866 gave ให้ (กริยำช่อง 2 ของ give)  

867 said พูด กล่ำว (กริยำช่อง 2 และ 3 ของ say)  

868 lolly อมยิ้ม  

869 monster สัตว์ประหลำด  

870 awful น่ำกลัว  

871 pill ยำเม็ด  

872 chocolate ช็อคโกแลต  

873 sleep นอนหลับ  

874 quietly อย่ำงเงียบๆ  

875 trick กลอุบำย เล่ห์เหลี่ยม  

876 alone คนเดียว  

877 leave ออกจำก ทิ้ง ปล่อย  

878 moment ขณะ ช่ัวครู่   
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879 injection กำรฉีดยำ ยำฉีด  

880 lie down [PHRV] นอนลง  

881 hope หวัง  

882 camp ค่ำย  

883 hike กำรไต่เขำ ไต่เขำ  

884 skate เล่นสเก็ต  

885 hate เกลียดชัง  

886 sport กีฬำ  

887 hurt เจ็บ  

888 score คะแนน แต้ม ท ำแต้ม ท ำคะแนน  

889 goalkeeper ผู้รักษำประตู  

890 kick เตะ  

891 goal ประตูฟุตบอล กำรยิงประตู  

892 player ผู้เล่น  

893 team ทีม ชุด  

894 pain ควำมเจ็บปวด ควำมปวด  

895 friendly เป็นมิตร เป็นกันเอง  

896 knee เข่ำ  

897 X-ray ฉำยแสง กำรฉำยแสง  

898 machine เครื่อง เครื่องจักร  



108 
 

899 screen จอ จอภำพ  

900 unhappy ไม่สบำยใจ ไม่มีควำมสุข  

901 boring น่ำเบื่อ  

902 binoculars กล้องส่องทำงไกล  

903 news ข่ำว  

904 wood ป่ำ ไม้  

905 behind หลัง   

906 worry กังวล  

907 interview กำรสัมภำษณ์  

908 newspaper หนังสือพิมพ ์  

909 fire ไฟไหม้  

910 fire brigade หน่วยดับเพลิง  

911 fever ไข้  

912 hot ร้อน  

913 call เรียก มีชื่อ โทร   

914 February กุมภำพันธ์  

915 body ร่ำงกำย  

916 temperature อุณหภูม ิ  

917 about เกี่ยวกับ  

918 perfect สมบูรณ์ เลิศ แม่นย ำ  
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919 sick ป่วย ไม่สบำย  

920 kill ฆ่ำ  

921 virus ไวรัส  

922 hotter ร้อนกว่ำ ร้อนขึ้น  

923 dangerous อันตรำย  

924 thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ปรอทวัดควำมร้อน  

925 germ เชื้อโรค  

926 plenty มำกมำย  

927 rest กำรพักผ่อน ส่วนที่เหลือ  

928 fight สู้ ต่อสู้  

929 dehydrate สูญเสียน้ ำจำกร่ำงกำย  

930 pyjamas เสื้อกำงเกงชุดนอนเข้ำชุดกัน  

931 blanket ผ้ำห่ม  

932 alcohol แอลกอฮอล์  

933 straw หลอดดูด  

934 clay ดินเหนียว  

935 hole รู โพรง  

936 mark ท ำเครื่องหมำย  

937 height ควำมสูง  

938 liquid ของเหลว  
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939 fridge ตู้เย็น  

940 patient ผู้ป่วย  

941 ouch โอ๊ย (ค ำอุทำนแสดงควำมเจ็บ)  

942 weather สภำพอำกำศ  

943 swimmer นักว่ำยน้ ำ  

944 sunny มีแดดจัด  

945 Egypt ประเทศอียิปต ์ 

946 Chile ประเทศชิล ี  

947 Mexico ประเทศเม็กซิโก  

948 Spain ประเทศสเปน  

949 Argentina ประเทศอำร์เจนตินำ  

950 India ประเทศอินเดีย  

951 Australia ประเทศออสเตรเลีย  

952 Turkey ประเทศตุรก ี  

953 Brazil ประเทศบรำซิล  

954 ticket ตั๋ว   

955 flag ธง  

956 zoo สวนสัตว์  

957 hippo ฮิปโป  

958 zebra ม้ำลำย  
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959 lion สิงโต  

960 delicious อร่อย  

961 saw เห็น ดู(กริยำช่อง 2 ของ see) เลื่อย   

962 comic หนังสือกำร์ตูน ตลกขบขัน  

963 negative กำรปฏิเสธ เชิงลบ  

964 far away ห่ำงไกล   

965 own เป็นเจ้ำของ  

966 air อำกำศ   

967 train รถไฟ   

968 hooray ไชโย (ค ำอุทำนแสดงควำมยินดี)  

969 flight number เที่ยวบินหมำยเลข เที่ยวบินที่  

970 flew บิน (กริยำช่อง 2 ของ fly)  

971 New York นิวยอร์ค  

972 postcard โปสต์กำร์ด ไปรษณียบัตร  

973 statue รูปปั้น  

974 statue of liberty อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพของอเมริกำ  

975 forget ลืม  

976 forgot ลืม (กริยำช่องที่ 2 ของ forget)  

977 hotel โรงแรม  

978 central ที่เป็นศูนย์กลำง  
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979 astronaut นักบินอวกำศ  

980 moon ดวงจันทร์  

981 men ผู้ชำย (พหูพจน์)  

982 rocket จรวด  

983 final สุดท้ำย  

984 stadium สนำมกีฬำ กรีฑำสถำน  

985 wall ผนัง ก ำแพง  

986 opera ละครโอเปร่ำ อุปรำกร  

987 Sydney ซิดนีย์   

988 pyramid พีระมิด ที่ฝังพระศพกษัตริย์ในประเทศอียิปต์  

989 glad ดีใจ  

990 culture วัฒนธรรม  

991 happen เกิดขึ้น   

992 drop หล่น ตก ท ำตก ปล่อย  

993 jelly วุ้น  

994 gym โรงพลศึกษำ โรงยิม  

995 ancient โบรำณ  

996 built สร้ำง (อดีตกำลของ build)  

997 metre เมตร  

998 man มนุษย์  
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999 Sphinx รูปปั้นประหลำดมีร่ำงเป็นสิงโต ที่มีหัวเป็นคนหรือสัตว์อื่น  

1000 sit นั่ง  

1001 explore ส ำรวจ เสำะหำ  

1002 gate ประตู  

1003 temple วัด โบสถ์  

1004 tallest สูงที่สุด  

1005 garden สวน   

1006 wife ภรรยำ  

1007 king พระมหำกษัตริย์   

1008 queen พระรำชินี   

1009 hang ห้อย แขวน   

1010 origami ศิลปะพับกระดำษของญี่ปุ่น  

1011 Japanese ชำวญี่ปุ่น  

1012 model แบบ แบบจ ำลอง  

1013 sixth ที่หก  

1014 century ศตวรรษ  

1015 monk พระ  

1016 all over ทั่ว ทุกแห่งหน  

1017 mask หน้ำกำก  

1018 most มำกที่สุด  
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1019 funny น่ำขบขัน ตลก   

1020 scary น่ำตกใจ น่ำกลัว  

1021 along ตำม  

1022 upwards ขึ้นไปข้ำงบน ขึ้นสูง  

1023 wing ปีก  

1024 corner มุม  

1025 flap ขยับขึ้นลง กระพือปีก  

1026 abroad ต่ำงประเทศ เมืองนอก  

1027 another อื่น อีก  

1028 Russia ประเทศรัสเซีย  

1029 information ข้อมูล  

1030 relative ญำติ  

1031 relax ผ่อนคลำย พักผ่อน  

1032 France ประเทศฝรั่งเศส  

1033 building อำคำร ตึก  

1034 capital city เมืองหลวง  

1035 amazing น่ำประหลำดใจ มหัศจรรย์  

1036 plan วำงแผน แผน  

1037 thunderstorm พำยุฝนฟ้ำคะนอง  

1038 lightning ฟ้ำแลบ  
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1039 cloudy มีเมฆมำก  

1040 rainy มีฝนตก  

1041 windy มีลมแรง  

1042 umbrella ร่มกันฝน  

1043 raincoat เสื้อกันฝน  

1044 foggy เต็มไปด้วยหมอก มีหมอกลง  

1045 boots รองเท้ำหุ้มส้น รองเท้ำบทู  

1046 kite ว่ำว  

1047 cartoon ภำพกำร์ตูน  

1048 nothing ไม่มีอะไร   

1049 gardening กำรท ำสวน  

1050 kind ใจดี ชนิด   

1051 enter เข้ำไป  

1052 finder ผู้ค้นพบ  

1053 belong เป็นของ  

1054 circus ละครสัตว ์  

1055 purple สีม่วง  

1056 skirt กระโปรง  

1057 horse ม้ำ  

1058 pony ม้ำพันธุ์เล็ก  
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1059 coat เสื้อโค้ท  

1060 stable คอกม้ำ  

1061 spend ใช้ ใช้จ่ำย  

1062 fair ยุติธรรม   

1063 architect สถำปนิก  

1064 drove ขับ (กิริยำช่องที่ 2 ของ drive)  

1065 television โทรทัศน ์  

1066 teach สอน  

1067 perception กำรเข้ำใจ กำรมองเห็น   

1068 month เดือน  

1069 hug กอด  

1070 season ฤดู  

1071 hemisphere ซีกโลก ครึ่งโลก  

1072 halves ครึ่ง (พหูพจน์ของ half)  

1073 Northern ทำงทิศเหนือ  

1074 Southern ทำงใต้  

1075 Equator เส้นศูนย์สูตร  

1076 Japan ประเทศญี่ปุ่น  

1077 Malaysia ประเทศมำเลเซีย  

1078 New Zealand ประเทศนิวซีแลนด ์  
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1079 spring ฤดูใบไม้ผลิ  

1080 autumn ฤดูใบไม้ร่วง  

1081 winter ฤดูหนำว  

1082 December ธันวำคม  

1083 March มีนำคม  

1084 June มิถุนำยน  

1085 September กันยำยน  

1086 spin หมุน ป่ัน   

1087 axis แกน แกนโลก  

1088 diagonally เป็นแนวทแยงมุม  

1089 sunlight แสงแดด  

1090 orbit วงโคจร วง ขอบเขต  

1091 England ประเทศอังกฤษ  

1092 strawberry สตรอเบอรี ่  

1093 bonfire กองไฟกลำงแจ้ง  

1094 snow หิมะ  

1095 create สร้ำง สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์  

1096 poster ป้ำยประกำศ ใบโฆษณำ  

1097 transport ยำนพำหนะ ขนส่ง  

1098 bus รถบัส   
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1099 countryside ชนบท ต่ำงจังหวัด  

1100 mind map แผนที่ควำมคิด 
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