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

© Macmillan Publishers Limited 2014 

รายการคำาศัพท์์: ระดับ 6

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

คำาศัพท์ที่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่เด็กทุกคนควรจะเรียนรู้ – คำาศัพท์ที่ไม่เน้นตัวหนาเป็นคำาศัพท์ที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งแสดงอยู่บนบัตรความรู้

บทที่ 1 (หัวข้อ: 
พลังงาน – ความ
ร้อนในโลก)
active มีพลัง
crater ปล่องภูเขาไฟ
dangerous อันตราย
diary ไดอารี่
dragon มังกร
erupt ประทุ
fountain น้ำาพุ
geyser น้ำาพุร้อน
glacier ธารน้ำาแข็ง
guide มัคคุเทศก์
hot spring บ่อน้ำา
ร้อน
Iceland ประเทศไอซ์
แลนด์
lava หินลาวา
mud โคลน
peculiar แปลก
plane เครื่องบิน
rare หายาก
rough หยาบ
spectacular ประทับ
ใจ
steam เป็นไอ
student นักเรียน
tap ก๊อกน้ำา
terrifying ที่น่ากลัว
thrilling น่าตื่นเต้น
tomato มะเขือเทศ
tomorrow วันพรุ่งนี้
travel เดินทาง
volcano ภูเขาไฟ
weird แปลก
wildlife สัตว์ป่า

บทที่ 2 (หัวข้อ: 
พลังงาน – พลังงาน
จากธรรมชาติ)
barrier ประตูกั้นทาง
battery แบตเตอรี่
blade ใบมีด
calculator เครื่องคิด
เลข
coast ชายฝั่ง
discuss สนทนา
energy พลังงาน
explanation คำา
อธิบาย
face เผชิญหน้า
interested in สนใจ
natural ธรรมชาติ
power ใช้อำานาจ / 
อำานาจ
reflect สะท้อน
renewable ทดแทน
run out หมด
solar cell เซลล์แสง
อาทิตย์
solar power พลังงาน
แสงอาทิตย์
steam ไอน้ำา
tide น้ำาขึ้นน้ำาลง
tide power พลังงาน
น้ำา
wave power พลังงาน
คลื่น
windmill กังหันลม
wind power พลังงาน
ลม

บทที่ 3 (หัวข้อ: สัตว์
ป่าใกล้สูญพันธุ์)
adventure การผจญ
ภัย
ate รูปอดีตกาล
ของ eat
bank ฝั่ง
belong เป็นของ
borrow ยืม
briefcase กระเป๋า
เอกสาร
dead ตาย
event เหตุการณ์
exciting น่าตื่นเต้น
expect คาดหวัง
fact ข้อเท็จจริง
in fact ในความเป็น
จริง
felt สักหลาด
flow ไหล
food อาหาร
fuss ความเอะอะ
gap ช่องว่าง
gasp อาการหอบ
imagine จินตนาการ
iron เหล็ก
lock ล็อค
mystery ความ
ลึกลับ
mysterious ลึกลับ
promise สัญญา
relief ความโล่งอก
rusty เป็นสนิม
season ฤดูกาล
shudder สั่น
sigh การถอนหายใจ

single เดียว
temper อารมณ์
trapped ติดกับดัก
underneath ภายใต้
walk เดิน

บทที่ 4 (หัวข้อ: สัตว์
ป่าใกล้สูญพันธุ์)
about เกี่ยวกับ
advice คำาแนะนำา
bamboo ไม้ไผ่
bear หมี
cry ร้องขอ
cut down ตัด
dead ตาย
destroy ทำาลาย
eat กิน
endangered ทำาให้
ตกอยู่ในอันตราย
fearful น่ากลัว
fearless กล้าหาญ
file ไฟล์
food อาหาร
fortunately โชคดี
habitat ที่อยู่อาศัย
kangaroo จิงโจ้
koala bear หมีโคอา
ล่า
panda หมีแพนด้า
pitch สนาม
pretend ทำาท่า
repeat ทำาซ้ำา
rhyme คำาสัมผัส
risk ความเสี่ยง
at risk มีความเสี่ยง
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safety ความ
ปลอดภัย
timid ขี้อาย

บทที่ 5 (หัวข้อ: 
การออกแบบ - 
ลวดลาย)
agree ตกลง
altogether ทั้งสิ้น
ancient โบราณ
beautiful สวยงาม
blouse เสื้อสตรี
brain สมอง
complete สมบูรณ์
complicated ซับซ้อน
countryside ชนบท
cruel โหดร้าย
exactly อย่าง
แน่นอน
heading หัวข้อ
information ข้อมูล
love รัก
meaning ความ
หมาย
opinion ความคิดเห็น
opposite ตรงข้าม
paragraph ย่อหน้า
pattern ลวดลาย
plain ธรรมดา
represent แสดง
rubbish ขยะมูลฝอย
skill ความสามารถ
strength ความแข็ง
แรง
title ชื่อเรื่อง
traditional แบบ
ดั้งเดิม
village หมู่บ้าน
waste เสีย
waste of time เสีย
เวลา
zoo สวนสัตว์

บทที่ 6 (หัวข้อ: การ
ออกแบบ – ละคร / 
เครี่องแต่งกาย)
airport สนามบิน
breathlessly กระ
หืดกระหอบ
comic เกี่ยวกับละคร
confidently มั่นใจ
designer นัก
ออกแบบ
cotton ฝ้าย
fancy dress ชุด
แฟนซี
fashion แฟชั่น
fluffy ปุย
gorgeous งดงาม
leather หนังสัตว์
match เข้าชุด
nephews หลานชาย
nieces หลานสาว
patterned มี
ลวดลาย
plot พล็อต
project โครงการ
sari ส่าหรี
shy ขี้อาย
silky เหมือนไหม
stage directions 
บทกำากับเวที
sort out คัดออก

บทที่ 7 (หัวข้อ: คน
พื้นเมือง)
activity กิจกรรม
arrange เตรียมการ
attractive มีเสน่ห์
calm สงบ
canoe เรือแจว
clear ชัดเจน
crown มงกุฎ
cute น่ารัก
effect ผลกระทบ
encourage ส่งเสริม

explore สำารวจ
flowers ดอกไม้
girl เด็กหญิง
hidden ซ่อนเร้น
island เกาะ
lagoon ทะเลสาบ
lend ให้ยืม
made รูปอดีตกาล
ของ make
man ผู้ชาย
meet พบ
pathway ทางเดิน
persuade ชักชวน
reef โขดหิน
showed รูปอดีตกาล
ของ show
sparkling เป็น
ประกาย
surf เล่น
กระดานโต้คลื่น
turquoise สีเขียวขุ่น
volcanic เกี่ยวกับ
ภูเขาไฟ
wise รอบรู้

บทที่ 8 (หัวข้อ: คน
พื้นเมือง)
arrival การมาถึง
arrow ลูกศร
bow คันธนู
bury ฝัง
chief หัวหน้า
fear ความกลัว
gentle อ่อนโยน
harm อันตราย
hate เกลียดชัง
heart หัวใจ
hideous น่าเกลียด
horror ความน่ากลัว
kindly กรุณา
law กฎหมาย
legend ตำานาน

meanwhile ในขณะ
เดียวกัน
mind รังเกียจ
don’t mind ไม่
รังเกียจ
nation ชาติ
native พื้นเมือง
neighbour เพื่อน
บ้าน
opposite ตรงข้าม
part บทบาท
peace ความสงบสุข
sadness ความเศร้า
stranger คนแปลก
หน้า
tribe เผ่า
truth ความจริง
ugliness ความน่า
กลัว
warrior นักรบ
weapons อาวุธ
wisely อย่างรอบรู้

บทที่ 9 (หัวข้อ: 
แพทยศาสตร์: 
แพทย์ในอดีตและ
ปัจจุบัน)
ambulance รถ
พยาบาล
divide แบ่ง
drain ระบายน้ำา
European เกี่ยวกับ
ยุโรป
factual เกี่ยวกับข้อ
เท็จจริง
fell รูปอดีตกาล
ของ fall
fresh สด
health สุขภาพ
healthy สุขภาพแข็ง
แรง
hurt ทำาให้เจ็บ
instructions คำา
แนะนำา
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instruments เครื่อง
มือ
illness การเจ็บป่วย
knee เข่า
medicine 
แพทยศาสตร์
Middle East 
ตะวันออกกลาง
obvious ชัดเจน
operations การ
ดำาเนินงาน
pain ความเจ็บปวด
properly อย่างถูก
ต้อง
school โรงเรียน
sheets ผ้าปูที่นอน
surgeon ศัลยแพทย์
touch การสัมผัส
treat รักษา
treatment การ
รักษา
walking การเดิน
ward ตึกคนไข้
wrong ผิด
go wrong ไม่เป็นไป
ตามที่วางแผน

บทที่ 10 (หัวข้อ: ยา 
– พืชและต้นไม้ป่า)
anxious ร้อนใจ
bark เปลือกไม้
blood เลือด
bone กระดูก
bud ดอกไม้ตูม
calm ทำาให้สงบเงียบ
cure รักษา
fed up เบื่อ
fever ไข้
forever ตลอดไป

hate เกลียด
life ชีวิต
life cycle วงจรชีวิต
light เปิดไฟ
medicine ยา
normally ปกติ
painkiller ยาแก้ปวด
passage ทาง
secret passage 
ทางลับ
petals กลีบดอก
plants ต้นไม้
process 
กระบวนการ
recently เมื่อเร็วๆ นี้
root ราก
serious ร้ายแรง
shoot ยิง
sore เจ็บ
stem ก้านดอก
tablet ยาเม็ด
throat ลำาคอ
torch ไฟฉาย
years ปี

บทที่ 11 (หัวข้อ: 
กีฬาสุดยอดเสี่ยง
ภัย)
board กระดาน
chart แผนภูมิ
compete แข่งขัน
competition การ
แข่งขัน
downhill ดาวน์ฮิลล์
elbow ข้อศอก
elbow pad ปลอก
แขนป้องกันข้อศอก
equipment อุปกรณ์
extreme สุดยอด

feet เท้า
fixed ซ่อม
fool คนโง่
freestyle ฟรีสไตล์
goggles แว่นตากัน
ลม / กันน้ำา
height ความสูง
kite ว่าว
kite surfer ไคท์เซิร์ฟ
knee เข่า
kneepad ปลอก
ป้องกันหัวเข่า
life jacket เสื้อชูชีพ
Olympic โอลิมปิก
people คน
protective ป้องกัน
puzzle จิ๊กซอว์
ramp ทางลาด
rough ไม่เรียบ
skis สกี
snowboarding ส
โนว์บอร์ด
spectator ผู้ชม
speed ความเร็ว, ไป
ด้วยความเร็ว
steep สูงชัน
take place เกิดขึ้น
tie โยง
time เวลา
twist บิด
winter ฤดูหนาว

บทที่ 12 (หัวข้อ: 
กีฬาสุดยอดเสี่ยงภัย 
– การแข่งรถ)
astonished ซึ่ง
ประหลาดใจ
bee ผึ้ง
bench ม้านั่ง

champion แชมป์
chat พูดคุย
cheer เชียร์
cheerio ไชโย
commentator ผู้
บรรยาย
compete แข่งขัน
competition การ
แข่งขัน
desperate หมดหวัง
dim สลัว
expect คาดหวัง
fascination ความ
หลงใหล
gasp หอบ
glare แสงจ้า
grandstand อัฒ
จรรย์
groan คร่ำาครวญ
hesitate ลังเล
hug กอด
kicked รูปอดีตกาล
ของ kick
miss คลาด
shade ร่มเงา
sigh ถอนหายใจ
team ทีม
viewing box คอก
สำาหรับดูการแข่งขัน
suppose สมมติ
upstairs ชั้นบน
won รูปอดีตกาล
ของ win
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