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

คำาศัพท์ที่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่เด็กทุกคนควรจะเรียนรู้ – คำาศัพท์ที่ไม่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งแสดงอยู่บนบัตรความรู้

รายการคำาศัพท์์: ระดับ 3

บทที่ 1 (หัวข้อ: วิชา
ที่เรียนในโรงเรียน)
again อีกครั้ง
animal สัตว์ 
art ศิลปะ
children เด็กๆ
city เมือง
class ชั้นเรียน
difficult ยาก
easy ง่าย
English ภาษา
อังกฤษ
exciting น่าตื่นเต้น
farm ฟาร์ม
interesting น่า
สนใจ
jar ขวด
lesson บทเรียน
lunch อาหารกลางวัน
maths คณิตศาสตร์
music ดนตรี
now ตอนนี้
page หน้า
plant ต้นไม้
school โรงเรียน
science 
วิทยาศาสตร์
sports กีฬา
sums ผลรวม
timetable ตาราง
เรียน

บทที่ 2 (หัวข้อ: 
สัตว์ในฟาร์มและ
อาคาร)
angry โกรธ
barn โรงนา
bridge สะพาน
cow วัว
cross โกรธ
duckling ลูกเป็ด
enormous ใหญ่โต
farmer ชาวนา
field ทุ่ง
fun สนุก
giant สูงใหญ่
goat แพะ
hen แม่ไก่
horse ม้า
house บ้าน
little น้อย
money เงิน
roof หลังคา
run วิ่ง
sheep แกะ
special พิเศษ
stable คอกม้า
surprised ประหลาด
ใจ
swan หงส์
tractor รถ
แทรกเตอร์
visited รูปอดีตกาล
ของ visit

บทที่ 3 (หัวข้อ:  
การค้าและอาชีพ)
builder ผู้ก่อสร้าง
camera กล้อง
carpenter ช่างไม้
centimetre 
เซนติเมตร
doctor แพทย์
fireman พนักงานดับ
เพลิง
helicopter 
เฮลิคอปเตอร์
helmet หมวกนิรภัย
hospital โรง
พยาบาล
job งาน
lifeguard ผู้คอยช่วย
ชีวิต
metre เมตร
mountain ภูเขา
nurse พยาบาล
painter จิตรกร
pilot นักบิน
plumber ช่างประปา
protect ป้องกัน
strong แข็งแรง
stronger แข็งแรงกว่า
taller สูงกว่า
woman ผู้หญิง
work ทำางาน

บทที่ 4 (หัวข้อ: 
เครื่องมือและวัสดุ)
axe ขวาน
careful ระมัดระวัง
choose เลือก
competition การ
แข่งขัน
fetch นำามา
grow ปลูก
hammer ค้อน
house บ้าน
lived รูปอดีตกาลของ 
live
metal โลหะ
mouse เมาส์
nails ตะปู
paper กระดาษ
piece แผ่น
plastic พลาสติก
pot หม้อ
programme 
รายการ
rope เชือกเส้นใหญ่
saw เลื่อย
scissors กรรไกร
sticky tape เทปกาว
string เชือกเส้นเล็ก
tools เครื่องมือ
use ใช้
wood ไม้
wool ขนสัตว์
word คำาศัพท์
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รายการคำาศัพท์์: ระดับ 3

บทที่ 5 (หัวข้อ: 
เทคโนโลยีภาพและ
เสียง)
after หลังจาก
bad ไม่ดี
CD ซีดี
CD player เครื่อง
เล่นซีดี
cheaper ถูกกว่า
colourful มีสีสัน
disc แผ่นเสียง
earphones หูฟัง
expensive แพง
face ใบหน้า
film ภาพยนตร์
gramophone เครื่อง
เล่นแผ่นเสียง
invent คิดค้น
iPod ไอพอด
listen ฟัง
machine  
เครื่องจักรกล
microphone 
ไมโครโฟน
mobile phone 
โทรศัพท์มือถือ
music ดนตรี
play เล่น
rap เคาะ
record บันทึก
screen จอภาพ
singer นักร้อง
song เพลง
video วีดีโอ
video camera 
กล้องถ่ายวีดีโอ
voice เสียง

บทที่ 6 (หัวข้อ: 
กีฬา)
address ที่อยู่
amazing น่าตื่นตา
ตื่นใจ

brilliant ระยิบระยับ
competition การ
แข่งขัน
cycling การขี่
จักรยาน
envelope ซอง
จดหมาย
exciting น่าตื่นเต้น
favourite ที่ชื่นชอบ
get ได้รับ
gymnastics 
กายกรรม
interesting น่าสนใจ
judo ยูโด
letter จดหมาย
medal เหรียญ
prize รางวัล
remember จำา
sailing การล่องเรือ
show jumping การ
ขี่ม้ากระโดดข้าม
เครื่องกีดขวาง
skiing การเล่นสกี
swimming การว่าย
น้ำา
track ลู่
win ชนะ
world โลก
young อายุน้อย

บทที่ 7 (หัวข้อ: การ
เดินทางโดยรถไฟ)
carriage ตู้โดยสาร
รถไฟ
engine เครื่องยนต์
get away หนี
get to เข้าถึง
homework งานบ้าน
kiosk ร้านขนาดเล็ก
luggage กระเป๋าเดิน
ทาง
passengers ผู้
โดยสาร

platform ชานชาลา
polite สุภาพ
ready พร้อม
rule กฎ
rush รีบเร่ง
stop หยุด
suitcase กระเป๋า
เสื้อผ้า
thief ขโมย
ticket ตั๋ว
ticket office ห้อง
ขายตั๋ว
tram รถราง
trolley รถเข็น
whistle นกหวีด

บทที่ 8 (หัวข้อ: ร้าน
ค้าในห้างสรรพ
สินค้า)
ask ถาม
aunt ป้าหรือน้าอาผู้
หญิง
book shop ร้าน
หนังสือ
bought รูปอดีตกาล
ของ buy
café คาเฟ่
catch จับ
clothes shop ร้าน
ขายเสื้อผ้า
computer shop  
ร้านคอมพิวเตอร์
cry ร้องไห้
drop หล่น
escalator บันได
เลื่อน
floor ชั้น
left ซ้าย
lift ลิฟท์
lose สูญหาย
mall ห้างสรรพสินค้า
mirror กระจก
missing หายไป

music shop ร้านขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรี
right ขวา
road ถนน
scarf ผ้าพันคอ
shoe shop ร้าน
รองเท้า
shopping การซื้อ
ของ
sports shop ร้าน
กีฬา
suddenly ในทันที
supermarket 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
uncle ลุงหรือน้าอา
ผู้ชาย
weekend สุดสัปดาห์

บทที่ 9 (หัวข้อ: ผู้
ให้ความบันเทิงตาม
ท้องถนน)
acrobat นัก
กายกรรม
actor นักแสดงชาย
air อากาศ
another อีกอย่าง
artist ศิลปิน
because เพราะว่า
enjoy เพลินเพลิน
fire blower  
คนเป่าไฟ
flame เปลวไฟ
follow ปฏิบัติตาม
funny ตลก
juggler นักมายากล
musician นักดนตรี
person คน
puppet หุ่นเชิด
puppeteer  
คนเชิดหุ่น
stall แผง
statue รูปปั้น
stick แท่งไม้



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

รายการคำาศัพท์์: ระดับ 3

stilt walker ตัวตลก
ขายาว
sure แน่ใจ
tall สูง
taller สูงกว่า
tallest สูงที่สุด
watching การดู
why ทำาไม

บทที่ 10 (หัวข้อ: 
สถานที่สำาคัญที่มีชื่อ
เสียงในลอนดอน)
baker คนทำาขนมปัง
Big Ben หอนาฬิกาบิ๊
กเบน
bridge สะพาน
building อาคาร
burn เผา
close ปิด
cross ข้าม
every ทุกๆ
famous มีชื่อเสียง
heavy หนัก
leave ออกจาก
mayor นายก
เทศมนตรี
open เปิด
other อื่นๆ
pass ผ่าน
pull down พัง

purse กระเป๋าใส่เงิน
ใบเล็ก
servant คนรับใช้
start ติดไฟ
The London Eye 
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน
อาย
The Monument 
อนุสาวรีย์รำาลึกถึง
เหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่
ในลอนดอน
The Tower of 
London หอคอยแห่ง
ลอนดอน
thousand พัน
Tower Bridge 
ทาวเวอร์บริดจ์
traffic การจราจร
trip การเดินทาง
weigh ชั่งน้ำาหนัก

บทที่ 11 (หัวข้อ: 
ฤดูกาล; เทศกาล)
autumn ฤดูใบไม้
ร่วง
bring นำามาซึ่ง
China ประเทศจีน
day วัน
emperor จักรพรรดิ
festival เทศกาล
fireworks ดอกไม้ไฟ

Japan ประเทศญี่ปุ่น
lantern ตะเกียง
music ดนตรี
musician นักดนตรี
paw อุ้งเท้าสัตว์
same เหมือนกัน
Scotland ประเทศ
สก็อตแลนด์
season ฤดูกาล
shut ปิด
soldier ทหาร
Spain ประเทศสเปน
spring ฤดูใบไม้ผลิ
stream ลำาธาร
summer ฤดูร้อน
season ฤดูกาล
theatre โรงละคร
thorn หนาม
winter ฤดูหนาว

บทที่ 12 (หัวข้อ: 
ชื่อเมือง; สถานที่
สำาคัญของโลก)
building อาคาร
city เมือง
climbed รูปอดีตกาล
ของ climb
close ใกล้
dark มืด

Dubai ดูไบ
fantastic  
น่าอัศจรรย์
fifteenth ที่สิบห้า
France ประเทศ
ฝรั่งเศส
glittering วาววับ
light สว่าง
look like ดูจะ
May พฤษภาคม
Moscow มอสโก
New York นิวยอร์ก
night คืน
Paris ปารีส
shadow เงา
Shanghai เซี่ยงไฮ้
shine เปล่งแสง
tall สูง
tower หอคอย
town ตัวเมือง
United Arab 
Emirates ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United States of 
America ประเทศ
สหรัฐอเมริกา




