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รายการคำาศัพท์์: ระดับ 4

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

คำาศัพท์ที่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่เด็กทุกคนควรจะเรียนรู้ – คำาศัพท์ที่ไม่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งแสดงอยู่บนบัตรความรู้

บทที่ 1 (หัวข้อ: 
ชมรมในโรงเรียน; 
งานอดิเรกและกีฬา)
act แสดง
answer ตอบ
break ทำาลาย
broke รูปอดีตกาล
ของ break
chess หมากรุก
choir คณะขับร้องหมู่
club ชมรม
come in เข้ามา
computer 
คอมพิวเตอร์
concert คอนเสิร์ต
daughter ลูกสาว
drama ละคร
excellent ยอดเยี่ยม
internet 
อินเทอร์เน็ต
join เข้าร่วม
kind แบบ
lazy เกียจคร้าน
lose สูญหาย
move ย้าย
music ดนตรี
next ต่อจากนั้น
orchestra วงออเคส
ตรา
play เล่น
practise ฝึกปฏิบัติ
program โปรแกรม
sang รูปอดีตกาล
ของ sing
team ทีม
tomorrow วันพรุ่งนี้
too ด้วย

website เว็บไซต์
well ดี

บทที่ 2 (หัวข้อ: โรง
ละคร; เวที)
angry โกรธ
anyone ใครๆ
brave กล้าหาญ
closed ปิด
cupboard ตู้
curtain ม่าน
disappear หายไป
feel รู้สึก
felt  
รูปอดีตกาลของ feel
first ที่หนึ่ง
forest ป่า
forget ลืม
frightened ตกใจ
happen เกิดขึ้น
knock เคาะ
last ที่สุดท้าย
leapt รูปอดีตกาล
ของ leap
lovely น่ารัก
roar คำาราม
safe ปลอดภัย
see เห็น
scared ตกใจ
scream กรีดร้อง
set off เริ่ม
smell ดมกลิ่น
terrible น่ากลัว
voice เสียง
walking การเดิน
way ทาง
work ทำางาน

บทที่ 3 (หัวข้อ: 
ธรรมชาติของนก)
appear ปรากฏ
baby ลูก
beak จะงอยปาก
beautiful สวยงาม
branch กิ่งก้าน
build สร้าง
catch จับ
clever ฉลาด
colourful มีสีสัน
danger อันตราย
die ตาย
dive ดำาน้ำา
eat กิน
feather ขนนก
fly บิน
geese ห่าน
graceful สง่างาม
lake ทะเลสาบ
land แผ่นดิน
life ชีวิต
live อาศัยอยู่
much มาก
net ตาข่าย
ocean มหาสมุทร
parent พ่อแม่
penguins นก
เพนกวิน
put on สวมใส่
strong แข็งแรง
swans หงส์
swim ว่ายน้ำา
warm อบอุ่น
webbed feet เท้าเป็น
พังผืด

wild ป่า
wing ปีก

บทที่ 4 (หัวข้อ: งาน
ฝีมือ เครื่องมือและ
ผลิตภัณฑ์)
anything สิ่งใด
beautiful สวยงาม
bowl ชาม
bottom ก้น
candle เทียน
carefully รอบคอบ
cloth ผ้า
coil ม้วน
cool เย็น
dip จุ่ม
finally ในที่สุด
hard แข็ง
heat ความร้อน
knife มีด
nothing ไม่มีอะไร
other อื่นๆ
paint ทาสี
reeds พืชจำาพวกกก
shape รูปทรง
shiny สว่างไสว
side ด้าน
smooth เรียบ
soft อ่อน
straight ตรง
vase แจกัน
weave ทอผ้า
weaver คนทอผ้า
wheel ล้อ
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บทที่ 5 (หัวข้อ: 
โปสเตอร์ 
โปรแกรมและตั๋ว)
agree เห็นด้วย
ballet การเต้นบัลเล่ต์
battle การต่อสู้
begin เริ่มต้น
called รูปอดีตกาล
ของ call
characters ตัวละคร
country ประเทศ
dance เต้นรำา
dream ฝัน
excited ตื่นเต้น
exciting น่าตื่นเต้น
fierce ดุร้าย
fight สู้
finish จบ
hero วีรบุรุษ
hour ชั่วโมง
kill ฆ่า
loud ดัง
mask หน้ากาก
mice หนู
poster โปสเตอร์
prince เจ้าชาย
princess เจ้าหญิง
sad เศร้า
show การแสดง
silent เงียบ
start เริ่มต้น
terrible น่ากลัว
ticket ตั๋ว

บทที่ 6 (หัวข้อ: 
วงจรชีวิตของแมลง
และสัตว์)
awful น่ากลัว
beast สัตว์ป่า
become กลายเป็น
best ดีที่สุด
better ดีกว่า

bird นก
butterfly ผีเสื้อ
caterpillar หนอน
ผีเสื้อ
change เปลี่ยนแปลง
cygnet หงส์
dragonfly แมลงปอ
duck เป็ด
egg ไข่
frog กบ
golden เหมือนทอง
grow เจริญเติบโต
guess เดา
hide ซ่อน
jewel อัญมณี
larva ตัวอ่อน
leaf ใบไม้
look for ตามหา
nature ธรรมชาติ
nervous หงุดหงิด
nice ดี
pupa ดักแด้
seed เมล็ด
swan หงส์
tadpole ลูกกบ
terrified ทำาให้ตกใจ
terrifying การทำาให้
ตกใจ
true จริง
worm หนอน
worse แย่ลง
worst แย่ที่สุด

บทที่ 7 (หัวข้อ: ส่วน
ต่างๆ ของโลก; 
แผ่นดิน ทะเลและ
มหาสมุทร)
birds นก
desert ทะเลทราย
east ทิศตะวันออก
electricity ไฟฟ้า
explorer นักสำารวจ

grass หญ้า
hunt ล่า
hurt ทำาให้เจ็บ
language ภาษา
modern ทันสมัย
museum พิพิธภัณฑ์
north ทิศเหนือ
part ชิ้นส่วน
patterns ลวดลาย
powerful มีอำานาจ
reindeer กวางเรน
เดียร์
Sami ชาวซามิ
sand ทราย
south ทิศใต้
trees ต้นไม้
village หมู่บ้าน
water น้ำา
west ทิศตะวันตก
wonderful ยอด
เยี่ยม

บทที่ 8 (หัวข้อ: 
ความมั่งคั่งแห่ง
จักรวรรดิอินคา 
ทหารและอาวุธ)
before ก่อน
corner มุม
crossroads สี่แยก
dim สลัว
empty ว่างเปล่า
fail ล้มเหลว
feathers ขนนก
get dressed แต่งตัว
gold ทอง
great ยิ่งใหญ่
headdress เครื่อง
สวมศีรษะ
important สำาคัญ
Inca จักรวรรดิอินคา
jewellery เครื่องเพชร
พลอย

jewels อัญมณี
lost หาย
message สาร
middle กลาง
narrow แคบ
rare หายาก
repeat ทำาซ้ำา
roundabout วง
เวียน
shield โล่
spear หอก
sword ดาบ
tunic เสื้อตัวหลวม
ชนิดรัดเอว
whisper กระซิบ

บทที่ 9 (หัวข้อ: 
เทคโนโลยีล้ำาสมัย)
amazing น่าตื่นตา
ตื่นใจ
block ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
clean สะอาด
completely อย่าง
สมบูรณ์
definitely เป็นมั่น
เป็นเหมาะ
dirty สกปรก
discover ค้นพบ
display งานแสดง
explode ระเบิด
fireworks ดอกไม้ไฟ
flame เปลวไฟ
homework  
machine เครื่อง
ทำางานบ้าน
house บ้าน
house-cleaning 
robot หุ่นยนต์
ทำาความสะอาดบ้าน
invention สิ่ง
ประดิษฐ์
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just เพียงแค่
kind of ค่อนข้างจะ
map แผนที่
melt ละลาย
mix ผสม
mixture ของผสม
picnic ปิกนิก
printing การพิมพ์
problem ปัญหา
salt เกลือ
scientist นัก
วิทยาศาสตร์
silk ไหม
still ยังคง
treasure-finding 
machine เครื่องหา
สมบัติ
useful มีประโยชน์
wrap ห่อ

บทที่ 10 (หัวข้อ: 
การสำารวจอวกาศ
และยานอวกาศ)
almost เกือบจะ
around รอบ
arrive มาถึง
astronaut 
มนุษย์อวกาศ
biscuits ขนมปัง
กรอบ
born เกิด
call โทร
cheap ถูก
continue ต่อ
cosmonaut 
มนุษย์อวกาศของ
รัสเซีย

delighted ทำาให้
ยินดี
drive ขับ
driver พนักงานขับ
during ในระหว่าง
engineer วิศวกร
exploration การ
สำารวจ
flight เที่ยวบิน
hard อย่างหนัก
heavy หนัก
journey การเดินทาง
lift off ปล่อยขึ้น
on board บนเครื่อง
past อดีต
planet ดาวเคราะห์
receive ได้รับ
return กลับ
take off บินขึ้น
test การทดสอบ
water น้ำา

บทที่ 11 (หัวข้อ: 
เสื้อผ้าและอุปกรณ์
สำาหรับสภาพภูมิ
อากาศหนาว)
border ชายแดน
coast ชายฝั่ง
competition การ
แข่งขัน
fair สวย
fisherman ชาว
ประมง
fringe พู่
fur เสื้อขนสัตว์
important สำาคัญ

kites ว่าว
match เข้าชุด
meat เนื้อ
modern ทันสมัย
nation ชาติ
national แห่งชาติ
newspaper 
หนังสือพิมพ์
once ครั้งหนึ่ง
powerful มีอำานาจ
proud ภูมิใจ
radio วิทยุ
score คะแนน
ski สกี
sledge เลื่อน
snow scooter 
สกู๊ตเตอร์หิมะ
summer ฤดูร้อน
tool เครื่องมือ
win ชนะ
wonderful ยอดเยี่ยม

บทที่ 12 (หัวข้อ: 
ภูมิศาสตร์
ทะเลทรายและ
คุณสมบัติ)
4x4 รถระบบขับ
เคลื่อน 4 ล้อ
adventure การผจญ
ภัย
amazed พิศวง
boring น่าเบื่อ
date อินทผลัม
dentist ทันตแพทย์
disappointed ผิด
หวัง

discover ค้นพบ
distant ไกล
drink ดื่ม
exclaim อุทาน
explorer นักสำารวจ
fall over ล้มลง
furniture 
เฟอร์นิเจอร์
hot ร้อน
insects แมลง
look after ดูแล
new ใหม่
palm tree ต้นปาล์ม
person คน
places สถานที่
professor 
ศาสตราจารย์
protect ป้องกัน
pyramid พีระมิด
slide เลื่อน
stare จ้องมอง
steal ขโมย
tent เต็นท์
thirsty กระหายน้ำา
torch ไฟฉาย
tourists นักท่อง
เที่ยว
treasure สมบัติ
valuable มีค่า




