
คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนอนุบาล 1-3  โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1 

กลุ่มคำศัพท ์ คำอ่าน คำแปล กลุ่มคำศัพท ์ คำอ่าน คำแปล กลุ่มคำศัพท ์ คำอ่าน คำแปล 

1.Colors คัล เลอร์ ส ี
2.Action 

words 

แอ๊ค ชั่น 

เวิร์ด 

คำกริยา 

(แสดงการกระทำ) 

3.Things in 

the classroom 

ซิงค์ส อิน 

เดอะ 

คลาสรูม 

สิ่งของในห้องเรียน 

blue บล ู สีฟ้า stand แสตน ยืน paper เพ้ เพอร์ กระดาษ 

black แบล๊ค สีดำ sit ซิท นั่ง pencil เพ็น ซิล ดินสอ 

red เรด สีแดง walk วอล์ค เดิน bag แบ๊ก กระเป๋า 

yellow เยล โล่ สีเหลือง run รัน วิ่ง chair แชร์ เก้าอี้ 

white  ไวท์ สีขาว swim สวิม ว่ายน้ำ table เท เบิล โต๊ะ 

pink พิงค ์ สีชมพ ู sleep สลีป นอน book บุ๊ค หนังสือ 

green กรีน สีเขียว stamp สแตมพ ์ กระทืบ ruler รู เล่อร์ ไม้บรรทัด 

orange ออ เร้นช์ สีส้ม jump จั้มพ์ กระโดด crayon เคร ยอน สีเทียน 

purple เพอ เพิล สีม่วง dance แดนซ ์ เต้น pen เพ็น ปากกา 

brown บราวน์ สีน้ำตาล clap แคล๊พ ปรบมือ rug  รัค พรม 

gray เกรย์ สีเทา             

	  

4.Animals 
แอน นิ 

มอล 
สัตว ์ 5.My body มาย บอดี้ ร่างกายของฉัน 

6.Fruits and 

food 
ฟรุ้ทซ 

และฟูด 
ผลไม้และอาหาร 

ant แอ๊นท์ มด eye อาย ตา orange ออ เร้นช์ ส้ม 

bird เบิร์ด นก ear เอียร์ หู apple แอพ เพิ้ล แอป เปิล 

cat แค็ท แมว nose โนส จมูก grapes เกรพซ ์ องุ่น 

dog ด๊อก สุนัข mouth เม้าทซ์ ปาก banana เบอ เน่ นา กล้วย 

elephant 
เอ๊ะ เล 

เฟ่นท์ 
ช้าง cheek ชีค แก้ม mango แมง โก้ มะม่วง 

pig พิค หม ู head เฮด หัว rice ไรซ ์ ข้าว 

monkey มัง คี่ ลิง hand แฮนด ์ มือ noodles นูด เดิลซ ์ ก๋วยเตี๋ยว 

tiger ไท เก้อร์ เสือ arm อาร์ม แขน egg เอ็ค ไข ่

duck ดัค เป็ด leg เล็ค ขา cookie คุก กี ้ คุกกี ้

zebra ซี บร้า ม้าลาย foot ฟุท เท้า cake เค้ก เค้ก 

	  



คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนอนุบาล 1-3  โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 

7.Family แฟม มิ ลี่ ครอบครัว 7.Family แฟม มิ ลี ่ ครอบครัว 

father ฟา เดอะ พ่อ uncle อั้ง เคิล ลุง, น้าชาย 

mother มะ เดอะ แม่ grandfather แกรนด์ ฟา เดอะ ปู่, ตา 

brother บระ เดอะ พี่ชาย, น้องชาย grandmother แกรนด์ มะ เดอะ ย่า, ยาย 

sister ซิส เตอะ พี่สาว, น้องสาว son ซัน ลูกชาย 

baby เบ้ บี้ เด็กทารก daughter  ด้อ เทอะ ลูกสาว 

aunt อั้นท์ ป้า, น้าสาว    
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คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2 

1.Adjectives แอด เจ็ค ทีฟ คำคุณศัพท์ 2.Action words แอ๊ค ชั่น เวิร์ด คำแสดงการกระทำ 

left เล็ฟ ซ้าย drink ดริ้งค ์ ดื่ม 

right ไร้ท์ ขวา wash ว้อช ซัก 

back แบ๊ค หลัง brush บรัช แปรง 

front ฟร้อนท์ หน้า fold โฟด ์ พับ 

middle มิด เดิล ตรงกลาง eat อีท กิน 

big - small บิค - สมอล์ ใหญ่ - เล็ก point พ้อยท์ ชี ้

closed-open โคลซ - โอ เพิ้น ปิด - เปิด fly ฟลาย บิน 

long – short ลอง - ชอร์ท ยาว - สั้น cut คัท ตัด 

thick – thin ซิงค์ - ซิน หนา - บาง pour พัว เท 

hot – cold ฮอท - โคล์ด ร้อน - หนาว cry  คราย ร้องไห้ 

tall – short ทอล์ - ชอร์ท สูง - ต่ำ       

	  

3.Things in 
the 

classroom 

ซิงค์ส อิน เดอะ 

คลาสรูม 
สิ่งของภายในห้องเรียน 4.Animals แอน นิ มอล สัตว์ 

tray เทรย ์ ถาด fish ฟิช ปลา 

fork ฟอร์ค ส้อม snake สเน็ค ง ู

spoon สปูน ช้อน horse ฮอร์ส ม้า 

knife ไนฟ ์ มีด cow คาว วัว 

cup คัพ ถ้วย chicken ชิค เค้น ไก่ 

plant แพล้นท์ พืช bear แบร์ หม ี

shelf เชลฟ ชั้นวางของ frog ฟร๊อก กบ 

flower ฟลาว เวอร์ ดอกไม้ dear เดียร์ กวาง 

flag แฟล๊ค ธง panda แพน ด้า หมีแพนด้า 

bin บิน ถังขยะ turtle เทอ เทิล เต่า 
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5.My body มาย บอดี้ ร่างกายของฉัน 6.Fruits and food ฟรุ้ทซ และฟูด ผลไม้และอาหาร 

hair แฮร์ ผม sticky rice สติ๊กกี้ ไรซ ์ ข้าวเหนียว 

teeth ทีซ ฟัน fried rice ฟรายด์ ไรซ์ ข้าวผัด 

tongue ธัง ลิ้น soup ซุป แกงจืด 

Lip ลิพ ริมฝีปาก salad ซา ลัด สลัด 

finger ฟิง เกอร ์ นิ้วมือ sandwich แซน วิช แซนวิช 

shoulder โช เดอะ ไหล่, บ่า coconut โค โค่ นัท มะพร้าว 

tummy ทัม มี่ ท้อง papaya พะ พา ย่ะ มะละกอ 

chest เชสท หน้าอก pineapple พายน์ แอป เพิล สับปะรด 

neck เน็ค ลำคอ, คอ strawberry สตรอ แบ รี ่ สตรอเบอรี่ 

back แบ็ค หลัง watermelon วอ เทอร์ เม ล่อน แตงโม 

	  

7. Tastes and 
textures 

เทซ แอนด์ 

เท็กเจอร์ 
รส และพื้นผิว 

8. People in my 
school 

พี เพิล อิน มาย สคูล บุคคลในโรงเรียน 

sweet สวีท หวาน teacher ทีช เชอร ์ คุณครู 

salty ซอล ที ้ เค็ม student สติว เดิ้นท์ นักเรียน 

sour ซาว เปรี้ยว friend เฟรนด์ เพื่อน 

soft ซอฟท์ นุ่ม cook คุ๊ก แม่ครัว 

hard ฮาร์ด แข็ง janitor แจ นิ เทอร์ ภารโรง 

      

9. Emotions อี โม ชั่น ความรู้สึก 10.Occupations อ๊อค คู เพ ชั่น อาชีพ 

happy แฮป ปี้ มีความสุข teacher ทีช เชอร ์ คุณครู 

sad แซด เศร้า, เสียใจ doctor ด๊อก เตอร ์ หมอ 

hungry ฮัง กรี ้ หิว nurse เนิร์ส พยาบาล 

sleepy สลีป ปี้ ง่วง police โพ ลิซ ตำรวจ 

sick ซิค ป่วย, ไม่สบาย soldier โซ เจอร ์ ทหาร 

hot ฮ่อท ร้อน pilot ไพ ลอท นักบิน 

cold โคลด ์ หนาว, เย็น cook คุ๊ก แม่ครัว, พ่อครัว 

yummy  ยัม มี่ อร่อย musician มิวซิเชี่ยน นักดนตร ี

tired ไทร์ เออร์ เหนื่อย engineer เอ็นจิเนียร์ วิศวกร 

scarred  สะ แกรด์ กลัว singer ซิง เงอร ์ นักร้อง 
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11.Days of the week เดย์ อ๊อฟ เดอะ วีค วันในสัปดาห์ 

Sunday ซัน เดย ์ วันอาทิตย์ Friday ฟราย เดย์ วันศุกร์ 

Monday มัน เดย์ วันจันทร์ Saturday แซ่ท เทอร์ เดย์ วันเสาร์ 

Tuesday ทิ้วซ เดย์ วันอังคาร weekday วีค เดย์ วันจันทร์ - ศุกร์ 

Wednesday เว๊นซ์ เดย์ วันพุธ weekend วีค เอ็นด์ วันเสาร์ - อาทิตย์ 

Thursday เธิร์ซ เดย ์ วันพฤหัสบดี holiday ฮอ ลิ เดย์ วันหยุด 
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คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3 

1.Preposition เพร็พ โพ ซิ ชั่น บุพบท 
2.Action 
words 

แอ๊ค ชั่น 

เวิร์ด 
คำกริยา 

3.Things in 
the 

classroom 

ซิงค์ส อิน 

เดอะ 

คลาสรูม 

สิ่งของภายใน

ห้องเรียน 

on ออน บน look ลุ๊ค มอง, ด ู pillow พิล โล ่ หมอน 

in อิน ใน play เพลย์ เล่น toothbrush ทูธ บรัช แปรงสีฟัน 

under อัน เดอะ ล่าง sing ซิง ร้องเพลง box บ๊อก กล่อง 

behind บี ไฮน์ ข้างหลัง come คัม มา fan แฟน พัดลม 

in front อิน ฟร้อนท์ ข้างหน้า go โก ไป broom บรูม ไม้กวาด 

near เนียร์ ใกล้ draw ดรอว ์ วาดรูป vase เวซ, วาซ แจกัน 

far ฟาร ์ ไกล color คัล เล่อร์ ระบายส ี bowl โบลว์ ถ้วย, ชาม 

up อัพ ขึ้น read รีด อ่าน globe โกลบ ลูกโลก 

down ดาวน์ ลง write ไรท ์ เขียน map แมพ แผนที่ 

above อะ โบ๊ฟ เหนือ listen ลซิ ซึ่น ฟัง scissors ซิส เซอร์ซ กรรไกร 

	  

4.Animals แอน นิ มอล สัตว ์
5.My 
body มาย บอดี้ ร่างกายของฉัน 

6.Fruits 
and food 

ฟรุ้ทซ 

และฟูด 
ผลไม้และอาหาร 

rabbit แร๊บ บิท กระต่าย eyebrow อาย บราว คิ้ว curry เคอ รี่ แกง 

dolphin ดอล์ ฟิ่น โลมา eyelash อาย แลช ขนตา vegetable 
เวช เท 

เบิล 
ผัก 

penguin เพ็น กวิ่น เพนกวิน forehead ฟอร์ เฮด หน้าผาก dessert ดี เสิร์ท ของหวาน 

giraffe จิ ราฟ ยีราฟ chin ชิน คาง bread เบร็ด ขนมปัง 

hippo ฮิพ โพ ฮิปโป nail เนลล์ เล็บ beef บีฟ เนื้อวัว 

shrimp ชริ๊ม กุ้ง calf คาฟ น่อง pork พอร์ก เนื้อหมู 

shark ชาร์ก ฉลาม thigh ธายธ์ ต้นขา guava กัว ว่ะ ฝรั่ง 

squid สะ ควิด หมึก knee นี เข่า jackfruit แจ๊ค ฟรุ๊ท ขนุน 

buffalo บัฟ ฟา โล่ ควาย shin ชิน หน้าแข้ง rambutan 
แรม บู 

แท่น 
เงาะ 

spider สะ ไป เดอร์ แมงมุม ankle แอง เคิ่ล ข้อเท้า pear แพร ์ สาลี่ 
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7. Taste and texture เทส รสชาติและพื้นผิว 9.occupation อ๊อค คิว เพ ชึ่น อาชีพ 

crispy คริส ปี้ กรอบ banker แบ๊ง เก่อ นายธนาคาร 

spicy สไปซี่ เผ็ด, เผ็ดร้อน farmer ฟาร์ม เม่อ ชาวนา 

creamy ครีมมี่ ครีมๆ ข้นๆ postman โพสต์ แมน บุรุษไปรษณีย์ 

rough รัฟ หยาบ, ขรุขระ lawyer ลอว์ เย่อ ทนายความ 

smooth สมูธ เรียบ officer ออฟ ฟิต เซ่อ เจ้าหน้าที่ 

8. Rooms in the house รูม อิน เดอะ เฮาส์ ห้องภายในบ้าน seller เซล เล่อ คนขายของ 

bedroom เบด รูม ห้องนอน cashier แคช เชียร ์ พนักงานเก็บเงิน 

bathroom บาธ รูม ห้องน้ำ newscaster นิวส์ แคสเตอร์ ผู้ประกาศข่าว 

living room ลิฟวิ่ง รูม ห้องนั่งเล่น writer ไรท์ เท่อ นักเขียน 

kitchen คิท ชึ่น ห้องครัว dentist เดน ทิสท์ ทันตแพทย์ 

garage กา ราจ โรงรถ    

      

10. Months มั้นธ เดือน 11. cloth โคลธ เสื้อผ้า 

January แจน ยัวรี มกราคม shirt เชิร์ท เสื้อเชิร์ท 

February เฟบ บัวรี กุมภาพันธ์ shorts ชอร์ทส กางเกงขาสั้น 

March มาร์ช มีนาคม skirt สะ เกิ๊ต กระโปรง 

April เอ เพริล เมษายน socks ซ๊อกส ถุงเท้า 

May เม พฤษภาคม shoes ชู ส รองเท้า 

June จูนน มิถุนายน t-shirt ที เชิร์ท เสื้อยืด 

July จูไล กรกฎาคม pants แพนท์ ส กางเกงขายาว 

August ออ กัสท สิงหาคม jeans จีนส กางเกงยีนส ์

September เซพ เท็ม เบอ กันยายน scarf สะ คาร์ฟ ผ้าพันคอ 

October อ๊อค โท เบอ ตุลาคม slippers สะ ลิป เปอร์ รองเท้าแตะ 

November โน เว็ม เบอ พฤศจิกายน    

December ดี เซ็ม เบอ ธันวาคม    

	  

	  

	  

	  


