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รายการคำาศัพท์์: ระดับ 5

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

คำาศัพท์ที่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่เด็กทุกคนควรจะเรียนรู้ – คำาศัพท์ที่ไม่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งแสดงอยู่บนบัตรความรู้

บทที่ 1 (หัวข้อ:  
การผจญภัย)
age อายุ
ankle ข้อเท้า
armchair เก้าอี้มีเท้า
แขน
bandage ผ้าพันแผล
dolls ตุ๊กตา
escape การหลบหนี
event เหตุการณ์
grandad ปู่หรือตา
great ดี
history 
ประวัติศาสตร์
hit ตี
inventor นักประดิษฐ์
maid แม่บ้าน
noisily ครึกโครม
ordinary สามัญ
play เล่น
proudly ภาคภูมิใจ
rang รูปอดีตกาล
ของ ring
reading การอ่าน
setting ฉาก
shake เขย่า
shook รูปอดีตกาล
ของ shake
surprise ความ
ประหลาดใจ
take place เกิดขึ้น
telephone โทรศัพท์
widen เบิกกว้าง

บทที่ 2 (หัวข้อ:  
การผจญภัย)
ache ปวด
boulder หิน
breeze ลมโชย
calm สงบ
cave ถ้ำา
cliff หน้าผา
exhausted หมด
กำาลัง
family ครอบครัว
glacier ธารน้ำาแข็ง
guide มัคคุเทศก์
hours ชั่วโมง
incredible น่าพิศวง
massive มาก
meadow ทุ่งหญ้า
mountains ภูเขา
mountainside ไหล่
เขา
peak ยอดเขา
quite ค่อนข้าง
ravine หุบเขา
remind เตือน
shady ร่มครึ้ม
splash สาด
steady มั่นคง
steeply สูงชัน
Switzerland ประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์
tinkle ทำาให้เกิดเสียง
คล้ายระฆังเล็กๆ
walk เดิน
walking การเดิน
waterfall น้ำาตก

บทที่ 3 (หัวข้อ: 
วิศวกรรม - อุโมงค์
และสะพาน)
arch ซุ้มประตู
beam คาน
boring การเจาะ
bridge สะพาน
cable สายเคเบิล
clear away โละ
concrete คอนกรีต
crane ปั้นจั่น
designed by ถูก
ออกแบบโดย
dug รูปอดีตกาลของ 
dig
earth โลก
engineers วิศวกร
Iran ประเทศอิหร่าน
length ความยาว
level ระดับ
lower ลดลง
railway ทางรถไฟ
simple ง่าย
support สนับสนุน
weight น้ำาหนัก
wood ไม้

บทที่ 4 (หัวข้อ: 
วิศวกรรม – 
โครงสร้างที่น่า
ประหลาดใจ)
America ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
Asia ทวีปเอเชีย
astonishing น่า
ประหลาดใจ

breath ลมหายใจ
China ประเทศจีน
clear ชัดเจน
column คอลัมน์
culture วัฒนธรรม
ever เคย
except ยกเว้น
forever ตลอดไป
funfair ตลาดนัด
gift shop ร้านขาย
ของขวัญ
never ไม่เคย
precious ล้ำาค่า
ride การเดินทางด้วย
ม้าหรือพาหนะ
staircase บันได
structure 
โครงสร้าง
stunning สวยงาม
sugary หวาน
tip ข้อแนะนำา
tour ทัวร์
treat ดูแลรักษา
view มุมมอง

บทที่ 5 (หัวข้อ: โลก
ยุคโบราณ)
ancient โบราณ
creature สัตว์
dragon มังกร
dreadful น่ากลัว
escape หลบหนี
Greece ประเทศกรีซ
Greek ชาวกรีก
hero วีรบุรุษ
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horrifying การ
ทำาให้กลัว
looking การดู
made of ทำามาจาก
mast เสากระโดง
metal โลหะ
reach ถึง
rock โยก
row พาย
sail ใบเรือ
scene ทัศนียภาพ
tear ฉีก
voyage การเดินทาง
ไกล

บทที่ 6 (หัวข้อ: โลก
ยุคโบราณ)
amazement ความ
พิศวง
daring ความกล้า
หาญ
darkness ความมืด
despair สิ้นหวัง
drag ลาก
exciting น่าตื่นเต้น
faint แผ่ว
fear ความกลัว
hideous น่าเกลียด
keep out กัน
magnificent งดงาม
silence ทำาให้เงียบ
special effects 
ศิลปะการถ่ายทำาที่ใช้
แสง สี เสียงเป็นพิเศษ
story นิทาน
truth ความจริง
vast กว้างใหญ่
victorious มีชัย
warning การเตือน
weary เบื่อหน่าย
wonder ประหลาดใจ

บทที่ 7 (หัวข้อ:  
สื่อ - หนังสือพิมพ์)
action การกระทำา
ages เวลานาน
balcony ระเบียง
blanket ผ้าห่ม
block ช่วงตึก
body ร่างกาย
bully คนพาล
climber ไม้เลื้อย
climbed รูปอดีตกาล
ของ climb
connect เชื่อมต่อ
decide ตัดสิน
disaster ภัยพิบัติ
editor บรรณาธิการ
fed up เบื่อ
ground floor ชั้น
ล่าง
headline หัวเรื่อง
hospital โรงพยาบาล
injure ทำาให้ได้รับ
บาดเจ็บ
injury การบาดเจ็บ
jealous อิจฉา
kit ชุดเครื่องมือ
lane ช่องทาง
lucky โชคดี
mistake ข้อผิดพลาด
mountains ภูเขา
prevent ป้องกัน
recover กู้
reporter ผู้รายงาน
ข่าว
rescue กู้ภัย
revenge แก้แค้น
scene สถานที่เกิด
เหตุ
search ค้นหา
separate แยก

top floor ชั้นบนสุด
unconscious ไม่
ได้สติ

บทที่ 8 (หัวข้อ: 
สื่อ - วิทยุและ
โทรทัศน์)
applaud ปรบมือ
carry on ดำาเนินการ
ต่อ
champion แชมป์
chat show รายการ
ทีวีที่มีการพูดคุยกับ
แขกรับเชิญ
conversation การ
สนทนา
couple คู่
crime อาชญากรรม
entertaining ให้
ความบันเทิง
entertainment 
ความบันเทิง
funny ตลก
get rid of กำาจัด
give up เลิก
guest แขก
happiness ความสุข
host เจ้าของรายการ
host เป็นผู้จัด
รายการ
interview การ
สัมภาษณ์
interview สัมภาษณ์
laughed รูปอดีตกาล
ของ laugh
mess ทำาให้ยุ่ง
modest สงบเสงี่ยม
nonsense เรื่องไร้
สาระ
obviously อย่าง
ชัดเจน

Olympics การ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิก
out loud อย่างดัง
popular เป็นที่นิยม
programme 
โปรแกรม
radio วิทยุ
radio studio สตูดิโอ
วิทยุ
represent แสดง
skate เล่นสเก็ต
solo เดี่ยว
solve แก้ไข
sound เสียง
show การแสดง
star ดารา
studio สตูดิโอ

บทที่ 9 (หัวข้อ: 
ทะเลลึก - สัตว์ใต้
ทะเลลึก)
aquarium 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา
control การควบคุม
creature สัตว์
discovered by ถูก
ค้นพบโดย
discovery การค้นพบ
electric ไฟฟ้า
fascinated by ถูก
ทำาให้หลงใหลโดย
gloom ความมืด
grunt เสียงฮึดฮัด
hairy มีขนมาก
lily ดอกลิลลี่
operate ทำางาน
sponge ฟองน้ำา
squid ปลาหมึก
tentacle หนวดสัตว์
wave คลื่น
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บทที่ 10 (หัวข้อ: 
ทะเลลึก – การ
สำารวจทะเลน้ำาลึก)
anchor สมอ
beautiful สวยงาม
crush ชน
deep ลึก
dive ดำาน้ำา
dolphin ปลาโลมา
fascinating เป็นที่
ดึงดูด
kingdom อาณาจักร
octopus ปลาหมึก
plume ขนนก
record บันทึก
robot หุ่นยนต์
smoke สูบบุหรี่
survey การสำารวจ
tricky มีเล่ห์เหลี่ยม
tubeworm หนอนท่อ
whale ปลาวาฬ
worm หนอน

บทที่ 11 (หัวข้อ: 
วีรบุรุษในความ
เงียบ – การช่วย
เหลือคนอื่น)
alien คนต่างด้าว
British ชาวอังกฤษ
burn down มอด
ไหม้
camp ค่าย
Central America 
อเมริกากลาง
change เปลี่ยนแปลง
crazy บ้า
difficulty ความยาก
disease โรค
face เผชิญหน้า
germ เชื้อโรค
heroine วีรสตรี
kind ใจดี
nurse พยาบาล
own ของตัวเอง
patient ผู้ป่วย

rebuild สร้างใหม่
sick ป่วย
university 
มหาวิทยาลัย
well-known ที่รู้จัก
กันดี
wounded เป็นแผล

บทที่ 12 (หัวข้อ: 
วีรบุรุษในความ
เงียบ – การช่วย
ชีวิตคนอื่น)
Alaska อลาสก้า
blizzard พายุหิมะ
bravely อย่างกล้า
หาญ
expanse พื้นที่กว้าง
ใหญ่
freezing การแข็งตัว
gale พายุ
husky dog สุนัขพันธุ์
ฮัสกี

ice floe แพน้ำาแข็ง
infect ทำาให้ติดเชื้อ
lead dog สุนัข
นำาทาง
less น้อยลง
mercy ความเมตตา
more มากกว่า
need ต้องการ
raging การโกรธ
อย่างบ้าคลั่ง
relay การวิ่งผลัด
route เส้นทาง
snowstorm พายุหิมะ
stranded เกยฝั่ง
strength ความแข็ง
แรง
succeed ประสบความ
สำาเร็จ
tangle up พันกันยุ่ง
treat รักษา




