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1. Good morning  สวัสดีตอนเช้า 

2. Good afternoon  สวัสดีตอนบ่าย 

3. Good night  ราตรีสวัสดิ์ 

4. Good bye   ลาก่อน 

5. person   คน 

6. animal   สัตว ์

7. thing   สิ่งของ 

8. place   สถานท่ี 

9. school   โรงเรียน 

10. teacher    คร ู

11. park   สวนสาธารณะ 

12. long   ยาว 

13. trunk    ล าตัว 

14. fruit    ผลไม้ 

15. beach   ชายหาด 

16. airport    สนามบิน 

17. farm   ไร่นา 

18. rabbit    กระต่าย 



bread 

camera 

elephant 

computer 

carpenter 

eraser 

Unit 1        Page 2 

19. cow   แม่วัว 

20. monkey    ลิง 

21. computer   คอมพิวเตอร์ 

22. clock    นาฬิกา 

23. eraser   ยางลบ 

24. marker    เครื่องหมาย,สัญลักษณ์ 

25. carpenter   ช่างไม้ 

26. doctor     หมอ 

27. Countable nouns  ค านามท่ีนับได้ 

28. Uncountable nouns  ค านามท่ีนับไม่ได้ 

29. Singular nouns  ค านามเอกพจน์ 

30. Plural nouns  ค านามพหูพจน์ 

31. milk   นม 

32. coffee     กาแฟ 

33. salt     เกลือ 

34. ink     น้ าหมึก 

35. water    น้ า 

36. sugar   น้ าตาล 
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37. tea   น้ าชา 

38. paper   กระดาษ 

39. sand   ทราย 

40. bike    ขี่ 

41. bread   ขนมปัง 

42. radio    วิทยุ 

43. book    หนังสือ 

44. camera   กล้องถ่ายภาพ 

45. rice   ข้าว 

46. soap   สบู ่

47. notebook   สมุด 

48. insect   แมลง 

49. pencil    ดินสอ  

50. chair    เก้าอี้ 

51. money   เงิน 

52. table    โต๊ะ 

53. fish sauce   น้ าปลา 

54. elephant   ช้าง 



piano 

bus 

goose 

bottle 
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55. boy   เด็กผู้ชาย 

56. cat    แมว 

57. octopus    ปลาหมึกยักษ์ 

58. girl    เด็กผู้หญิง 

59. apple    แอปเป้ิล 

60. baby    เด็ก 

61. umbrella   ร่ม 

62. hamburger   แฮมเบอร์เกอร์ 

63. sandwich   แซนด์วิซ 

64. ox    วัวตัวผู้ 

65. field    ทุ่งนา 

66. nest    รัง 

67. sweet    หวาน 

68. children    เด็กๆ 

69. powder     แป้ง 

70. bottle     ขวด 

71. pocket    กระเป๋า 

72. hole    รู 
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73. potato   มันฝรั่ง 

74. watch    นาฬิกา 

75. bus    รถบัส 

 76. glass    แก้วน้ า 

77. brush    แปรง 

78. box    กล่อง 

79. buzz    เสียงกระซิบ 

80. piano    เปียโน 

81. man    ผู้ชาย 

82. woman    ผู้หญิง 

83. foot    เท้า 

84. tooth    ฟัน 

85. goose    ห่าน 

86. mouse    หนู 

87. louse    เหา 

88. child    เด็ก 

89. deer    กวาง 

90. sheep    แกะ 

hamburger 

umbrella 



shelf 

newspaper 
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91. flower   ดอกไม ้

92. arm    แขน 

93. tiger    เสือ 

94. cage    กรง 

95. dress     เสื้อชุดของผู้หญิง 

96. police station   สถานีต ารวจ 

97. pond    สระน้ า 

98. finger    นิ้วมือ  

99. blouse    เสื้อคร่ึงตัวของสตรี 

100. orange juice   น้ าส้ม 

101. river    แม่น้ า 

102. shelf    ห้ิง,ชั้น 

103. playground   สนามเด็กเล่น 

104. newspaper   หนังสือพิมพ์ 

105. small    เล็ก 

106. beautiful   สวย 

107. green    สีเขียว 

108. diligent    ขยัน 

Unit 1        Page 7 

109. wild   ป่า 

110. hospital    โรงพยาบาล 

111. body    ร่างกาย 

112. eyelash    ขนตา 

113. eyebrow   คิ้ว 

114. nose    จมูก 

115. cheek    แก้ม  

116. chin    คาง 

117. neck    คอ 

118. leg    ขา 

119. eye    ตา 

120. ear    หู 

121. mouth    ปาก 

122. elbow    ข้อศอก 

123. hand   มือ 

124. finger    นิ้วมือ 

125. head    หัว (ศีรษะ) 

126. knee    เข่า 



pot 

pan 

vase 

crayon 

toy 

wallet 
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127. shoulder  ไหล่ 

128. brother   พี่ชาย,น้องชาย 

129. toy    ของเล่น 

130. breakfast   อาหารเช้า 

131. big   ใหญ ่

132. new    ใหม ่

133. tail    หาง 

134. friend    เพื่อน 

135. white    สีขาว 

136. parent    พ่อแม่ 

137. country    ประเทศ 

138. daughter   ลูกสาว 

139. son    ลูกชาย 

140. strong    แข็งแรง 

141. short    สั้น 

142. wallet    กระเป๋าสตางค์ 

143. bear    หมี 
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144. These   เหล่านี้ (ใช้กับค านามพหูจน์ท่ีอยู่ใกล้) 

145. Those   เหล่านั้น (ใช้กับค านามพหูจน์ท่ีอยู่ไกล) 

146. grape   องุ่น 

147. durian   ทุเรียน 

148. skirt   กระโปรง 

149. pot   หม้อ 

150. plate   จาน 

151. vase   แจกัน 

152. pan   กระทะ 

153. papaya   มะละกอ 

154. carrot   แครอท 

155. car   รถยนต์ 

156. bicycle   จักรยาน 

157. crayon   สีเทียน 

158. get up   ตื่นนอน 

159. eyeryday  ทุกวัน 

160. lesson   บทเรียน 

161. hour   ชั่วโมง 



canteen 

family 

policeman 

clothes 

turtle 

puppy 
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162. lunch   อาหารกลางวัน 

163. homework  การบ้าน  

164. early   ตอนต้น 

165. canteen   โรงอาหาร 

166. sister    พี่สาว,น้องสาว 

167. father   พ่อ 

168. mother   แม่ 

169. family   ครอบครัว  

170. Bangkok   กรุงเทพมหานคร 

171. policeman  ต ารวจ 

172. Thailand  ประเทศไทย 

173. student   นักเรียน 

174. read   อ่าน 

175. write   เขียน  
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176. grandfather  ปู,่ตา  

177. grandmother  ย่า,ยาย 

178. aunt   ป้า 

179. uncle   ลุง 

180. nephew   หลานชาย 

181. niece    หลานสาว 

182. spend   ใช้เวลา 

183. holiday    วันหยุด 

184. sweep    กวาด 

185. floor   พ้ืน 

186. wash   ซัก,ล้าง 

187. clothes    เสื้อผ้า  

188. help    ช่วยเหลือ 

189. giraffe    ยีราฟ 

190. turtle    เต่า 

191. crocodile   จระเข ้

192. zebra    ม้าลาย 

193. puppy    ลูกสุนัข 



chick 

nurse 

boat , ship 

net 
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194. lamp   ลูกแกะ 

195. duckling   ลูกเป็ด 

196. hen    แม่ไก่ 

197. chick    ลูกไก่ 

198. calf    ลูกวัว 

199. kitten    ลูกแมว 

200. brown    สีน้ าตาล 

201. sound    เสียง 

202. wing    ปีก 

203. sugar cane   ต้นอ้อย  

204. hippopotamus  ฮิปโป 

205. spider    แมงมุม 

206. soldier   ทหาร 

207. singer    นักร้อง 

208. postman   บุรุษไปรษณีย์ 

209. famer    ชาวนา 

210. fisherman   ชาวประมง 
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211. manager   ผู้จัดการ 

212. nurse    พยาบาล 

213. match    จับคู่  

214. picture    รูปภาพ  

215. fish    ปลา 

216. boat    เรือ 

217. sea    ทะเล 

218. market    ตลาด 

219. net    แห,ตาข่าย 

220. throw    ขว้าง 

221. catch     จับ 

222. sell    ขาย 

223. post office  ท่ีท าการไปรษณีย์ 

224. ship    เรือ 

225. fire station   สถานีดับเพลิง 

226. cure    รักษา 

227. deliver    ส่งจดหมาย 

228. thieve    ขโมย 

sugar cane 

soldier 

spider 
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229. pronouns   ค าสรรพนาม 

230. happy    มีความสุข 

231. plant    พืช 

232. meat    เนื้อสัตว์ 

233. refrigerator   ตู้เย็น 

234. wife    ภรรยา 

235. adjective   ค าคุณศัพท์ 

236. sad    เศร้า 

237. fat    อ้วน 

238. thin    ผอม 

239. kind    ใจดี 

240. classroom   ห้องเรียน 

241. clean    สะอาด 

242. bad   ไม่ดี 

243. good    ดี 

244. dirty   สกปรก 

245. hot    ร้อน 

246. cold    เย็น 
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247. young    อ่อนวัย  

248. angry    โกรธ 

249. circle    วงกลม 

250. square    สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

251. wet    เปียก 

252. dry    แห้ง 

253. light    สว่าง 

254. dark    มืด 

255. sour    เปร้ียว 

256. bitter    ขม 

257. ruler    ไม้บรรทัด 

258. thick    หนา 

259. deep    ลึก 

260. blunt    ท่ือ 

261. sharp    คม 

262. purple    สีม่วง 

263. kettle    กาต้มน้ า 

264. toilet    โถส้วม 

refrigerator 

plant 

meat 

circle 

square 

ruler 

kettle 

toilet 



pillow 

lamp 

curtain 

blanket 

knife 

toothpaste 

basket 
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256. alarm clock  นาฬิกาปลุก 

257. bed    เตียงนอน 

258. telephone   โทรศัพท์ 

259. toothbrush   แปรงสีฟัน 

260. pillow    หมอน 

261. television  โทรทัศน์ 

262. pot    หม้อ 

263. towel    ผ้าขนหนู 

264. blanket    ผ้าห่ม 

265. lamp   ตะเกียง 

266. doll    ตุ๊กตา 

267. sofa    โซฟา 

268. curtain    ผ้าม่าน 

269. window   หน้าต่าง 

270. door    ประตู 

271. wall    ก าแพง 

272. bedroom   ห้องนอน 

273. living room   ห้องน่ังเล่น 
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274. kitchen   ห้องครัว 

275. knife   มีด 

276. bowl    ชาม 

277. soup   น้ าแกง 

278. bathroom  ห้องน้ า 

279. toothpaste   ยาสีฟัน 

280. bathtub   อ่างอาบน้ า 

281. in   ใน 

282. on    บน 

283. under   ใต้ 

284. in front of   ข้างหน้า 

285. behind   ข้างหลัง 

286. near   ใกล ้

287. basket   ตะกร้า 

288. drive    ขับ 

289. buy    ซื้อ 

290. fly    บิน 

291. play    เล่น 



pizza 

cake 

fried fish 

rose apple 

sugar apple 
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292. cry   ร้องไห้ 

293. teach    สอน 

294. climb    ปีน 

295. run    วิ่ง 

296. want    ต้องการ  

297. dance    เต้น 

298. walk    เดิน 

299. carry    ถือ 

300. drink    ดื่ม 

301. study    เรียน 

302. jam   แยม 

303. salad    สลัด 

304. cake   เค้ก 

305. pizza   พิซซ่า 

306. fried chicken  ไก่ทอด 

307. fried fish  ปลาทอด  

308. food   อาหาร 

309. fruit   ผลไม้ 
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310. banana   กล้วย 

311. cherry   เชอรี่  

312. rose apple  ชมพู่ 

313. rambutan  เงาะ  

314. strawberry  สตรอเบอร่ี 

315. orange   ส้ม 

316. mangosteen  มังคุด 

317. mango    มะม่วง 

318. watermelon  แตงโม 

319. pineapple  สับปะรด 

320. sugar apple  น้อยหน่า 

321. pomelo   ส้มโอ 

 

 

 

 

mangosteen 



guitar 

bin 

truck 

motorcycle 

taxi 
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322. classmate  เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

323. subject   วิชา 

324. bin   ถังขยะ 

325. paper-cilp  คลิปหนีบกระดาษ 

326. music room   ห้องดนตรี 

327. art room  ห้องศิลปะ 

328. library   ห้องสมุด 

329. guitar   กีต้าร์ 

330. science   วิทยาศาสตร์ 

331. blackboard  กระดานด า 

332. Possessive Adjective ค าคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ 

333. my   ของฉัน 

334. your    ของเธอ/ของคุณ 

335. our   ของพวกเรา 

336. their    ของพวกเขา/ของพวกมัน 

337. his   ของเขาผู้ชาย 

338. her    ของเขาผู้หญิง 

339. its    ของมัน 
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340. together  ด้วยกัน 

341. weekend  วันสุดสัปดาห์ 

342. taxi   แท็กซี่ 

343. plane    เครื่องบิน 

344. motorcycle   รถจักรยานยนต์ 

345. truck   รถบรรทุก 

346. train   รถไฟ 

347. reataurant  ร้านอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 



church 

temple 

jacket 

gloves 
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348. temple    วัด 

349. Phuket   ภูเก็ต 

350. birthday   วันเกิด 

351. weather   อากาศ 

352. Chiang Mai  เชียงใหม่ 

353. church   โบสถ์ 

354. midnight   เท่ียงคืน 

355. Monday   วันจันทร์ 

356. Tuesday   วังอังคาร 

357. Wednesday  วันพุธ 

358. Thursday  วันพฤหัสบดี 

359. Friday   วันศุกร์ 

360. Saturday  วันสาร์ 

361. Sunday   วันอาทิตย์ 

362. January   มกราคม 

363. February  กุมภาพันธ ์

364. March   มีนาคม 

365. April   เมษายน 
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366. May   พฤษภาคม 

367. June   มิถุนายน 

368. July   กรกฎาคม 

369. August   สิงหาคม 

370. September  กันยายน 

371. October   ตุลาคม 

372. November  พฤศจิกายน 

373. December  ธันวาคม 

374. jasmine   ดอกมะล ิ

375. winter   ฤดูหนาว 

376. jacket   เสื้อแจ๊คแก๊ต 

377. summer   ฤดูร้อน 

378. coat   เสื้อคลุม 

379. rainy season  ฤดูฝน 

380. gloves   ถุงมือ 

381. sweater   เสื้อกันหนาว 

382. snowy   ปกคลุมไปด้วยหิมะ 

383. sunny   มีแดดจัด 



Unit 4        Page 24 

384. season   ฤดูกาล 

385. prepare   จัดเตรียม 

386. what   อะไร 

387. Who   ใคร 

388. Where   ท่ีไหน 

389. How many  มากเท่าไร 

390. How much  มากเท่าไร 

391. How    อย่างไร 

392. When   เมื่อไร 

393. live   อาศัย 

394. festival   เทศกาล 

395. candle   เทียน 

396. pray   อธิฐาน 

397. gift   ของขวัญ 

398. exchange  แลกเปลี่ยน 

399. wish   อวยพร 

400. party   งานเล้ียง 
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401. monk   พระสงฆ ์

402. pagoda   เจดีย์ 

403. Grand Palace  พระบรมมหาราชวัง 

404. seafood   อาหารทะเล 

405. shrimp   กุ้ง 

406. crab   ปู 

407. member  สมาชิก 

408. Nationality  สัญชาติ 

409. Language  ภาษา 

 
 

 

 

 

 

Grand Palace 


