
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีคําพื้นฐานช้ันเด็กเล็ก 
จํานวนคําทั้งส้ิน ๒๔๒ คํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นเด็กเล็ก 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๑. มี ๒๗. หนังสือ ๕๓. ชาม 
๒. ไม ๒๘. น้ํา ๕๔. รัก 
๓. ก ็ ๒๙. นอน ๕๕. มะมวง 
๔. ไป ๓o. รถ ๕๖. หมู 
๕. กิน ๓๑. เห็น ๕๗. กระตาย 
๖. แม ๓๒. นอง ๕๘. พระ 
๗. บาน ๓๓. ผม  (ส) ๕๙. ปาก 
๘. หมอ ๓๔. มือ ๖o. เรือ 
๙. ใส ๓๕. ขนม ๖๑. หมอ 
๑o. มัน  ( ส ) ๓๖. ชอน ๖๒. ตัว 
๑๑. เขา  ( ส ) ๓๗. เล้ียง ๖๓. กลวย 
๑๒. ขาย ๓๘. จาน ๖๔. หมอน 
๑๓. คน  (น) ๓๙. ดู ๖๕. ดิน 
๑๔. ขาว ๔o. เส้ือ ๖๖. เก็บ 
๑๔. พอ ๔๑. ไข ๖๗. ปลา 
๑๖. เลน ๔๒. ลูก ๖๘. หมา 
๑๗. ให ๔๓. ถวย ๖๙. ตลาด 
๑๘. หนู (ส) ๔๔. ไก ๗o. ตา  (อวัยวะ) 
๑๙. ชอบ ๔๕. ขา  (น) ๗๑. หา 
๒o. มา ๔๖. ตํารวจ ๗๒. ผาหม 
๒๑. ลาง ๔๗. จับ ๗๓. น้ําปลา 
๒๒. พ่ี ๔๘. โรงเรียน ๗๔. ขี่ 
๒๓. ซ้ือ ๔๙. ปลูก ๗๕. แขน 
๒๔. รู ๕o. ผัก ๗๖. อาบน้ํา 
๒๕. อยู ๕๑. รูจัก ๗๗. แตงโม 
๒๖. ได ๕๒. เดิน ๗๘. แกง 

 
 



ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๗๙. ดอกไม ๑o๗. สอน ๑๓๕. ขนมปง 
๘o. มะพราว ๑o๘. ยา ๑๓๖. ขัน  (น) 
๘๑. สม ๑o๙. หอง ๑๓๗. เตา 
๘๒. ฟง ๑๑o. วิ่ง ๑๓๘. มุง 
๘๓. เงาะ ๑๑๑. แปรง  (น) ๑๓๙. พระราชิน ี
๘๔. เรา ๑๑๒. ไหว ๑๔o. นั่ง 
๘๕. มีด ๑๑๓. โรงพยาบาล ๑๔๑. เตา 
๘๖. หัว ๑๑๔. ทหาร ๑๔๒. ผักกาด 
๘๗. ยาย ๑๑๕. ลิง ๑๔๓. การตูน 
๘๘. มะละกอ ๑๑๖. เด็ก ๑๔๔. เทา 
๘๙. นา ๑๑๗. ชมพู ๑๔๕. รอน 
๙o. โทรทัศน ๑๑๘. หนา ๑๔๖. วัว 
๙๑. ชุด ๑๑๙. โตะ ๑๔๗. อา 
๙๒. นก ๑๒o. ชาง ๑๔๘. พริก 
๙๓. แมว ๑๒๑. พา ๑๔๙. หู 
๙๔. เท่ียว  (ก) ๑๒๒. ยา ๑๕o. ผูหญิง 
๙๕. เพ่ือน ๑๒๓. นักเรียน ๑๕๑. ปา 
๙๖. น้ําตาล ๑๒๔. ของเลน ๑๕๒. ฟน  (น) 
๙๗. จมูก ๑๒๕. แมคา ๑๕๓. ผูชาย 
๙๘. ผา ๑๒๖. ลําไย ๑๕๔. ดอกเข็ม 
๙๙. ถู ๑๒๗. เปด ๑๕๕. รูป 
๑oo. คร ู ๑๒๘. สมโอ ๑๕๖. ปา 
๑o๑. นม ๑๒๙. ตีน ๑๕๗. มะเขือ 
๑o๒. ผักบุง ๑๓o. ตุกตา ๑๕๘. กางเกง 
๑o๓. ตู ๑๓๑. เตียง ๑๕๙. ในหลวง 
๑o๔. พระเจาอยูหัว ๑๓๒. หลัง ๑๖o. เส้ือผา 
๑o๕. ผม  (น) ๑๓๓. กัด ๑๖๑. เขียน 
๑o๖. ตี ๑๓๔. เส้ือกันหนาว ๑๖๒. งู 

 
 



ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๑๖๓. ลุง ๑๙๑. รม ๒๑๙. กระเปา 
๑๖๔. เสือ ๑๙๒. ปู  (น) ๒๒o. กะหลํ่าปลี 
๑๖๕. ตูเย็น ๑๙๓. คิ้ว ๒๒๑. นิ้ว 
๑๖๖. ตา  (ญาติ) ๑๙๔. ดื่ม ๒๒๒. กวาด 
๑๖๗. พาย  (ก) ๑๙๕. ยิง ๒๒๓. ถุง 
๑๖๘. ละมุด ๑๙๖. สมุด ๒๒๔. ไล 
๑๖๙. กุหลาบ ๑๙๗. นอยหนา ๒๒๕. ติด 
๑๗o. หญา ๑๙๘. มา ๒๒๖. เปด 
๑๗๑. หยิบ ๑๙๙. หัวเขา ๒๒๗. มัด 
๑๗๒. ตัด ๒oo. สิงโต ๒๒๘. ผักชี 
๑๗๓. ท่ีนอน ๒o๑. กวาง ๒๒๙. บิน 
๑๗๔. จระเข ๒o๒. รองไห ๒๓o. มะลิ 
๑๗๕. เจอ ๒o๓. วัด ๒๓๑. รถยนต 
๑๗๖. ปู ๒o๔. มะขาม ๒๓๒. กระปอง 
๑๗๗. กวยเตี๋ยว ๒o๕. หมาปา ๒๓๓. ฉีดยา 
๑๗๘. รถไฟ ๒o๖. ลางสาด ๒๓๔. ถ่ัว 
๑๗๙. ครัว ๒o๗. ชาวนา ๒๓๕. คอ 
๑๘o. ควาย ๒o๘. ประต ู ๒๓๖. ตะหลิว 
๑๘๑. นา ๒o๙. ฝรั่ง  (ผลไม) ๒๓๗. ปลาทู 
๑๘๒. ขนุน ๒๑o. นั่น ๒๓๘. ตับ 
๑๘๓. นกแกว ๒๑๑. ฉัน  (ส) ๒๓๙. กระโดด 
๑๘๔. สวนสัตว ๒๑๒. ถนน ๒๔o. ตก 
๑๘๕. หมี ๒๑๓. วิทย ุ ๒๔๑. กราบ 
๑๘๖. ฝน ๒๑๔. อาน ๒๔๒. กุง 
๑๘๗. ตม ๒๑๕. ทัพพี   
๑๘๘. คะนา ๒๑๖. องุน   
๑๘๙. ขาวสาร ๒๑๗. มะยม   
๑๙o. สะดือ ๒๑๘. หมวก   

 



คําในบัญชีคําช้ันเด็กเล็กมีจํานวนท้ังส้ิน  ๒๔๒  คํา  จะเปนคํานามจํานวน  ๑๗๕  คํา  คํา
สรรพนาม  ๖  คํา  คํากริยา  คําเช่ือม  และอ่ืน ๆ  อีก   ๖๑  คํา 

คํานาม  จัดประเภทของคําเปนหมวดได  ๑๒  หมวด  คือ  หมวดท่ีเกี่ยวกับ  ตําแหนง -  
อาชีพ  เครือญาติ  อวัยวะ  เครื่องแตงกาย  -    เครื่องนอน  ดอกไม  ผลไม  ผัก  อาหาร  สัตว  ส่ิงของ  
พาหนะ  และสถานท่ี  ไดแกคําตอไปนี ้

ตําแหนง – อาชีพ  รวม  ๒๒  คํา  ไดแก  หมอ  คน  ตํารวจ  พระ  ครู  เด็ก  นักเรียน  แมคา  
ทหาร  ชาวนา  ในหลวง  พระราชินี  พระเจาอยูหัว  ผูชาย  ผูหญิง 

เครือญาติ  รวม  ๑๔  คํา  ไดแก  พอ  แม  พ่ี  นอง  ตา  เพ่ือน  ลุง  ปู  นา  ยาย  ลูก  ยา  อา  
และปา 

อวัยวะ  รวม  ๒๑  คํา  ไดแก  มือ  ขา  ปาก  ตัว  ตา  จมูก  นม  หนา  เทา  หู  ฟน  นิ้ว  คิ้ว  
คอ  แขน  ตีน  หลัง  หัวเขา  สะดือ  ตับ  หัว  และผม 

เครื่องแตงกาย – เครื่องนอน  รวม  ๑๑  คํา  ไดแก  กางเกง  เส้ือ  เส้ือผา  ผา  หมวก  เส้ือกัน
หนาว  หมอน  ผาหม  มุง  เตียง  และท่ีนอน 

ดอกไม  รวม  ๔  คํา  ไดแก  ดอกไม  ดอกเข็ม  กุหลาบ  และมะลิ 
ผลไม  รวม  ๑๘  คํา  ไดแก  กลวย  แตงโม  มะพราว  สม  เงาะ  มะละกอ  ชมพู  นอยหนา  

ฝรั่ง  มะมวง  ลําไย  ละมุด  สมโอ  ขนุน  มะขาม  ลางสาด  องุน  และมะยม 
ผัก  รวม  ๑o  คํา  ไดแก  ผัก  พริก  มะเขือ  ผักกาด  หญา  ผักบุง  คะนา  กะหลํ่าปลี  ผักชี  

และถ่ัว 
อาหาร  รวม  ๑๒  คํา  ไดแก  ไข  ขาว  น้ํา  ขนม  ขนมปง  น้ําปลา  น้ําตาล  ยา  กวยเตี๋ยว  

ขาวสาร  น้ําสม  และแกง 
สัตว  รวม  ๒๕  คํา  ไดแก  ไก  หมู  กระตาย  ปลา  หมา  นก  แมว  เตา  หมี  ปู  ปลาทู  

เปด  ชาง  เสือ  ลิง  วัว  งู  จระเข  ควาย  นกแกว  มา  สิงโต  กวาง  หมาปา  และกุง 
ส่ิงของ  รวม  ๒๗  คํา  ไดแก  หนังสือ  แปรง  ชอน  จาน  ชาม  โทรทัศน  โตะ  ของเลน  

ตุกตา  รม  ประตู  กระเปา  ตู  ถวย  วิทยุ  กระปอง  หมอ  ขัน  เตา  การตูน  รูป  ตูเย็น  สมุด  ทัพพี  
ถุง  ตะหลิว  และมีด 

พาหนะ  รวม  ๔  คํา  ไดแก  รถ  เรือ  รถไฟ  และรถยนต 
สถานท่ี  รวม  ๑๓  คํา  ไดแก  โรงเรียน    บาน  วัด  ตลาด  ครัว  หอง  โรงพยาบาล  ถนน  

สวนสัตว  นา  ดิน  ฝน  และปา 
คํากริยา  คําเช่ือม  และอ่ืน ๆ  รวม  ๖๑  คํา  ไดแก  วิ่ง  มี   ก็  ไป  กิน  ใส  ขาย  เลน  ให  

ชอบ  มา  ลาง  ซ้ือ  อยู  ได  นอน  เล้ียง  ดู  เดิน  รัก  อาบน้ํา  ฟง  นั่ง  ดื่ม  รองไห  เขียน  ฉีดยา  
กระโดด  ไม  เก็บ  กัด  พาย  รอน  หยิบ  ไหว  เห็น  บิน  เท่ียว  ถู  ตี  สอน  ตัด  ตม  ยิง  อาน  กวาด  
ไล  เปด  มัด  ตก  กราบ  จับ  ปลูก  หา  ขี่  พา  ขุด  เจอ  ติด  รู  และรูจัก 


