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รายการคำาศัพท์: ระดับ 1

ใช้รายการคำาศัพท์นี้เพื่อช่วยให้ท่านเล่นเกมและทำากิจกรรมบนเว็บไซต์ของครอบครัว  
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent)

บทที่ 1 (หัวข้อ: สีและ
ของเล่น)
ball ลูกบอล
big ใหญ่
black สีดำา
blue สีน้ำาเงิน
boat เรือ
boy เด็กชาย
car รถยนต์
cat แมว
computer 
คอมพิวเตอร์
desk โต๊ะเขียน
หนังสือ
doll ตุ๊กตา
family ครอบครัว
fan พัดลม
game เกม
green สีเขียว
hat หมวก
hold ถือ
little น้อย
man ผู้ชาย
mat เสื่อ
orange สีส้ม
pink สีชมพู
purple สีม่วง
red สีแดง
small เล็ก
teddy ตุ๊กตาหมี
train รถไฟ
van รถตู้
very มาก
white สีขาว
yellow สีเหลือง

บทที่ 2 (หัวข้อ: 
สิ่งของเกี่ยวกับ
โรงเรียน)
bag กระเป๋า
bed เตียง
book หนังสือ
chair เก้าอี้
crayon สีเทียน
dad พ่อ
hen แม่ไก่
mum แม่
pen ปากกา
pencil ดินสอ
rabbit กระต่าย
red สีแดง
rubber ยางลบ
ruler ไม้บรรทัด
ten สิบ

บทที่ 3 (หัวข้อ: 
การขนส่ง)
big ใหญ่
bike รถจักรยาน
bin ถังขยะ
brown สีน้ำาตาล
bus รถบัส
fast เร็ว
fig เครื่องแต่งตัว
grandma ย่าหรือยาย
grandpa ปู่หรือตา
grey สีเทา
lorry รถบรรทุก
motorbike รถ
มอเตอร์ไซค์
pin เข็มหมุด
plane เครื่องบิน
pretty สวย
ship เรือ
slow ช้า

small เล็ก
taxi รถแท็กซี่
tin กระป๋อง
wig ผมปลอม

บทที่ 4 (หัวข้อ: คำา
คุณศัพท์)
balloon ลูกโป่ง
box กล่อง
clown ตัวตลก
dog สุนัข
fat อ้วน
fog หมอก
fox สุนัขจิ้งจอก
funny ตลก
happy มีความสุข
log ซุง
long ยาว
new ใหม่
old เก่า
pretty สวย
princess เจ้าหญิง
sad เศร้า
short สั้น
snake งู
thin บาง

บทที่ 5 (หัวข้อ: หนึ่ง – 
สิบ; อาหาร)
bananas กล้วย
beans ถั่ว
bug แมลง
bus รถบัส
cakes ขนมเค้ก
carrots แครอท
eight แปด
five ห้า
four สี่
grapes องุ่น

ice cream ไอศกรีม
jug เหยือก
lollipops อมยิ้ม
melons แตง
mug แก้วมีหูจับ
nine เก้า
nut ถั่วเปลือกแข็ง
one หนึ่ง
peas ถั่วลันเตา
peppers พริกหวาน
seven เจ็ด
six หก
sun ดวงอาทิตย์
sweets ขนมหวาน
ten สิบ
three สาม
two สอง

บทที่ 6 (หัวข้อ: 
ธรรมชาติ)
bird นก
card บัตรอวยพร
cloud เมฆ
dish จานชาม
fish ปลา
flower ดอกไม้
frog กบ
garden สวน
mouse หนู
noisy เสียงดัง
pond บ่อน้ำา
present ของขวัญ
shell เปลือกหอย
ship เรือ
shop ร้านขายของ
sky ท้องฟ้า
sun ดวงอาทิตย์
tree ต้นไม้
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บทที่ 7 (หัวข้อ: ห้อง
ต่างๆ ในบ้าน)
bathroom ห้องน้ำา
bedroom ห้องนอน
castle ปราสาท
chair เก้าอี้
children เด็กๆ
chip มันฝรั่งทอด
chop สับ
crown มงกุฎ
cushion หมอนอิง
in ใน
kitchen ห้องครัว
living room ห้องนั่ง
เล่น
lunch อาหารกลางวัน
munch เคี้ยว
on บน
sofa โซฟา
stairs บันได
table โต๊ะ
TV โทรทัศน์
under ใต้

บทที่ 8 (หัวข้อ: 
ครอบครัว)
brother พี่ชายหรือ
น้องชาย
family ครอบครัว
father พ่อ
grandfather ปู่หรือ
ตา
grandmother ย่า
หรือยาย
lamp โคมไฟ
mother แม่
photo ภาพถ่าย
shelf ชั้นวางของ
sister พี่สาวหรือน้อง
สาว
space rocket จรวด
อวกาศ

the คำานำาหน้านามชี้
เฉพาะ
there ที่นั่น
they พวกเขา
this นี่

บทที่ 9 (หัวข้อ: 11–
20; สิบเอ็ด – ยี่สิบ)
bath การอาบน้ำา
eighteen สิบแปด
eleven สิบเอ็ด
eyes ตา
fifteen สิบห้า
fourteen สิบสี่
glasses แว่นตา
hair ผม
like ชอบ
nineteen สิบเก้า
path เส้นทาง
seventeen สิบเจ็ด
silver สีเงิน
sixteen สิบหก
space suit ชุดอวกาศ
space woman นักบิน
อวกาศผู้หญิง
tall สูง
thick หนา
thirteen สิบสาม
three สาม
twelve สิบสอง
twenty ยี่สิบ

บทที่ 10 (หัวข้อ: คำา
กริยาแสดงการกระ
ทำา)
beautiful สวยงาม
come มา
count นับ
draw วาดภาพ
earth โลก
fly บิน

go ไป
jump กระโดด
king กษัตริย์
live อยู่อาศัย
look ดู
moon ดวงจันทร์
read อ่าน
ring แหวน
see เห็น
sing ร้องเพลง
sit นั่ง
star ดาว
wing ปีก

บทที่ 11 (หัวข้อ: 
สภาพอากาศ)
ball ลูกบอล
bell ระฆัง
cloudy มีเมฆมาก
cold หนาว
doll ตุ๊กตา
eat กิน
hill เนินเขา
hot ร้อน
kite ว่าว
listen ฟัง
play เล่น
point ชี้
raining มีฝนตก
shell เปลือกหอย
snowing หิมะตก
snowman มนุษย์หิมะ
stand ยืน
sunglasses แว่นตา
กันแดด
sunny แดดจัด
wall ผนัง
well ดี
windy ลมแรง

บทที่ 12 (หัวข้อ: คำา
กริยาแสดงการกระ
ทำา)
drawing กำาลังวาด
ภาพ
drink ดื่ม
duck เป็ด
eating กำาลังกิน
flying กำาลังบิน
jumping กำาลัง
กระโดด
kick เตะ
laughing กำาลัง
หัวเราะ
loudly เสียงดัง
opening กำาลังเปิด
orange juice น้ำาส้ม
party งานเลี้ยง
quickly รวดเร็ว
quietly เงียบๆ
reading กำาลังอ่าน
sack ถุงกระสอบ
singing กำาลังร้อง
เพลง
slowly ช้า
sock ตะบัน
walking กำาลังเดิน
wall ผนัง
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