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บัญชีคําพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๑. กง ๒๖. เก ๕๑. เขียว 
๒. กด ๒๗. เกง ๕๒. เขื่อน 
๓. กม ๒๘. เกา ๕๓. แขก 
๔. กระดูก ๒๙. เกิน ๕๔. คง 
๕. กระติก ๓o. เกื้อ ๕๕. ครู 
๖. กระตุก ๓๑. เกือบ ๕๖. คอ น 
๗. กระถาง ๓๒. แก ๕๗. คัน 
๘. กระทบ ๓๓. แกม ๕๘. คับ 
๙. กระทอน ๓๔. โกน ๕๙. คา 
๑o. กระทะ ๓๕. โกหก ๖o. คาง 
๑๑. กระสอบ ๓๖. ไกว ๖๑. คางคก 
๑๒. กลา ๓๗. ขณะ ๖๒. คาด 
๑๓. กอ ๓๘. ขม ๖๓. คาบ 
๑๔. กอ ๓๙. ขย้ํา ๖๔. คุม 
๑๕. กอง ๔o. ขยี ้ ๖๕. เคก 
๑๖. กอน ๔๑. ขอ ๖๖. เคาะ 
๑๗. กะป ๔๒. ของ ๖๗. เคี้ยว 
๑๘. กะเพรา ๔๓. ขอน ๖๘. แคะ 
๑๙. กะลา ๔๔. ขัด ๖๙. โคง 
๒o. กาง ๔๕. ขาน ๗o. งม 
๒๑. กํา ๔๖. ขํา ๗๑. งวง 
๒๒. กําแพง ๔๗. ขิง ๗๒. งวง 
๒๓. กิ่ง ๔๘. เขง ๗๓. งอก 
๒๔. กิริยา ๔๙. เข็น ๗๔. งา 
๒๕. กู ๕o. เขี่ย ๗๕. เงา 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๗๖. โง ๑o๓. ซด ๑๓๐. ตู 
๗๗. จด ๑๐๔. ซัด ๑๓๑. ตูด 
๗๘. จริยะ ๑๐๕. ซ่ิง ๑๓๒. เตียน 
๗๙. จะ ๑๐๖.. ซ่ึง ๑๓๓. แตก 
๘o. จัง ๑๐๗.. ซ่ือ ๑๓๔. แตง 
๘๑.. จา ๑๐๘. ซุก ๑๓๕. แตะ 
๘๒. จาย ๑๐๙. แซง ๑๓๖. โต 
๘๓. จําปา ๑๑๐. แซะ ๑๓๗. ถาก 
๘๔ จิก ๑๑๑. ดง ๑๓๘. ถาย 
๘๕ จิ้ม ๑๑๒. ดัก ๑๓๙. ถํ้า 
๘๖ จีน ๑๑๓. ดับ ๑๔๐. เถียง 
๘๗ จุด ๑๑๔. ดาน ๑๔๑. ทบ 
๘๘. จูง ๑๑๕. ดาบ ๑๔๒. ทอง 
๘๙. เจอะ ๑๑๖. ดาย ๑๔๓. ทอน 
๙o แจง ๑๑๗. ดาย ๑๔๔. ทัก 
๙๑ เฉย ๑๑๘. ดีด ๑๔๕. ทา 
๙๒. ชม ๑๑๙. ดึก ๑๔๖. ทา 
๙๓. ชวด ๑๒๐. ดูด ๑๔๗. ทาก 
๙๔. ชะนี ๑๒๑. เด็ด ๑๔๘. ทาย 
๙๕. ชัก ๑๒๒. เดิม ๑๔๙. ทาย 
๙๖. ชา ๑๒๓. เดือด ๑๕๐. ทีม 
๙๗. ชา ๑๒๔. เดือน ๑๕๑. ทุง 
๙๘. ช้ี ๑๒๕. ใด ๑๕๒. ทุย 
๙๙. ชุก ๑๒๖. ตบ ๑๕๓. เทียม 
๑oo. ชุม ๑๒๗. ตอม ๑๕๔. แทง 
๑o๑. เชน ๑๒๘. ตะเกียบ ๑๕๕. แทง 
๑o๒. แช ๑๒๙. ตะโกน ๑๕๖. แทง 

 
 



 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๑๕๗. ธง ๑๘๔. ประธาน ๒๑๑. ฝน 
๑๕๘. นัด ๑๘๕. ปะ ๒๑๒. ฝาก 
๑๕๙. นาที ๑๘๖. ปก ๒๑๓. ฝาย 
๑๖๐. นิ่ง ๑๘๗. ปง ๒๑๔. ฝุน 
๑๖๑. เนา ๑๘๘. ปด ๒๑๕. ฝูง 
๑๖๒. แนว ๑๘๙. ปน ๒๑๖. พน 
๑๖๓. บน ๑๙๐. ปน ๒๑๗. พรา 
๑๖๔. บัว ๑๙๑. ปา ๒๑๘. พอง 
๑๖๕. บา ๑๙๒. ปาด ๒๑๙. พัง 
๑๖๖. บาด ๑๙๓. ป ๒๒๐. พาด 
๑๖๗. บาน ๑๙๔. ปก ๒๒๑. พาน 
๑๖๘. บํารุง ๑๙๕. เปรอะ ๒๒๒. เพลีย 
๑๖๙. บิดา ๑๙๖. เปา ๒๒๓. เพียง 
๑๗๐. บีบ ๑๙๗. ผง ๒๒๔. แพ 
๑๗๑. บึง ๑๙๘. ผัว ๒๒๕. แพง 
๑๗๒. เบา ๑๙๙. ผา ๒๒๖. ไพ 
๑๗๓. เบาะ ๒๐๐. ผาง ๒๒๗. ไพเราะ 
๑๗๔. เบ่ือ ๒๐๑. ผ่ึง ๒๒๘. ฟอก 
๑๗๕. แบก ๒๐๒. ผ้ึง ๒๒๙. ฟอง 
๑๗๖. แบง ๒๐๓. ผืน ๒๓๐. ฟก 
๑๗๗. เบง ๒๐๔. ผุ ๒๓๑. ฟาก 
๑๗๘. ใบไม ๒๐๕. เผ็ด ๒๓๒. ฟาง 
๑๗๙. ปน ๒๐๖. แผ ๒๓๓. แฟง 
๑๘๐. ประถม ๒๐๗. แผน ๒๓๔. แฟม 
๑๘๑. ประจํา ๒๐๘. โผล ๒๓๕. ภัย 
๑๘๒. ประชุม ๒๐๙. ไผ ๒๓๖. ภาษา 
๑๘๓. ประดับ ๒๑๐. ฝง ๒๓๗. มด 



 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๒๓๘. มวง ๒๖๕. ระฆัง ๒๙๒. เลือก 
๒๓๙. มอบ ๒๖๖. ระเบียง ๒๙๓. แลก 
๒๔๐. มะดัน ๒๖๗. ระเบียบ ๒๙๔. แลน 
๒๔๑. มะเฟอง ๒๖๘. ระมัดระวัง ๒๙๕. วง 
๒๔๒. มูมมาม ๒๖๙. รัง ๒๙๖. วาว 
๒๔๓. เมา ๒๗๐. ราก ๒๙๗. ไว 
๒๔๔. เม่ือย ๒๗๑. ริม ๒๙๘. ศอก 
๒๔๕. แม ๒๗๒. รู ๒๙๙. สด 
๒๔๖. โมโห ๒๗๓. เริ่ม ๓๐๐. สถาน ี
๒๔๗. ยอ ๒๗๔. เรียบ ๓๐๑. สม 
๒๔๘. ยอม ๒๗๕. แรง ๓๐๒. สระ 
๒๔๙. ยัด ๒๗๖. โรง ๓๐๓. สวน 
๒๕๐. ยํา ๒๗๗. ไร ๓๐๔. สวม 
๒๕๑. ยิ่ง ๒๗๘. ลอ ๓๐๕. สอง 
๒๕๒. ยิน ๒๗๙. ลอด ๓๐๖. สอด 
๒๕๓. ยืม ๒๘๐. ลอย ๓๐๗. สะดวก 
๒๕๔. ยุ ๒๘๑. ละ ๓๐๘. สัก 
๒๕๕. เยาะ ๒๘๒. ละเอียด ๓๐๙. สาก 
๒๕๖. แย ๒๘๓. ลา ๓๑๐. สาธุ 
๒๕๗. แยก ๒๘๔. ลาง ๓๑๑. สาล่ี 
๒๕๘. แยะ ๒๘๕. ลาด ๓๑๒. สํารับ 
๒๕๙. ใย ๒๘๖. ลาน ๓๑๓. ส่ิง 
๒๖๐. รก ๒๘๗. ลาน ๓๑๔. ส้ิน 
๒๖๑. รบ ๒๘๘. ล้ินจี่ ๓๑๕. สุด 
๒๖๒. รม ๒๘๙. เลิก ๓๑๖. สู 
๒๖๓. รวม ๒๙๐. เลีย ๓๑๗. สูง 
๒๖๔. รวย ๒๙๑. เลียบ ๓๑๘. สูบ 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๓๑๙. เสีย ๓๔๖. อด ๓๗๓. แกงสม 
๓๒๐. เสียม ๓๔๗. อบ ๓๗๔. แกวน้ํา 
๓๒๑. ไส ๓๔๘. อวน ๓๗๕. ขอตอ 
๓๒๒. ไส ๓๔๙. ออด ๓๗๖. ขอศอก 
๓๒๓. หัด ๓๕๐. ออย ๓๗๗. ของกิน 
๓๒๔. หัน ๓๕๑. อัด ๓๗๘. ของแข็ง 
๓๒๕. หาก ๓๕๒. อาย ุ ๓๗๙. ของใช 
๓๒๖. หาง ๓๕๓. อุม ๓๘๐. ของมีคม 
๓๒๗. หาด ๓๕๔. เอว ๓๘๑. ของเลน 
๓๒๘. หาน ๓๕๕. เอ่ียม ๓๘๒. ขันน้ํา 
๓๒๙. หาม ๓๕๖. ไอ ๓๘๓. ขาวเจา 
๓๓๐. หิด ๓๕๗. กระดานดํา ๓๘๔. ขาวตม 
๓๓๑. ห้ิว ๓๕๘. กระโดดยาง ๓๘๕. ขาวผัด 
๓๓๒. เหงา ๓๕๙. กระติกน้ํา ๓๘๖. ขาวโพด 
๓๓๓. เหง่ือ ๓๖๐. กระปุกออมสิน ๓๘๗. ขาวมันไก 
๓๓๔. เหลา ๓๖๑. กอไผ ๓๘๘. ขี้มูก 
๓๓๕. เหา ๓๖๒. กอนหิน ๓๘๙. ขี้หู 
๓๓๖. เห่ียว ๓๖๓. กะหลํ่าปลี ๓๙๐. เข็มขัด 
๓๓๗. แห ๓๖๔. กับขาว ๓๙๑. เขาใจ 
๓๓๘. แหง ๓๖๕. กางเกงขายาว ๓๙๒. เขาแถว 
๓๓๙. แหย ๓๖๖. กางเกงขาส้ัน ๓๙๓. เขียนไทย 
๓๔๐. แหละ ๓๖๗. กางเกงใน ๓๙๔. แข็งแรง 
๓๔๑. โหน ๓๖๘. กาชาด ๓๙๕. แขงขัน 
๓๔๒. ไห ๓๖๙. กายบริหาร ๓๙๖. ไขมัน 
๓๔๓. ไหล ๓๗๐. กิ่งไม ๓๙๗. ไขลาน 
๓๔๔. ไหว ๓๗๑. แกงจืด ๓๙๘. ไขทอด 
๓๔๕. อก ๓๗๒. แกงเผ็ด ๓๙๙. ไขเลือดออก 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๔๐๐. คนแก ๔๒๗. ชาวไทย ๔๕๔. ดีใจ 
๔๐๑. คนขาย ๔๒๘. ชาวนา ๔๕๕. ดูแล 
๔๐๒. คนขายของ ๔๒๙. ชาวบาน ๔๕๖. เด็กชาย 
๔๐๓. คนไข ๔๓๐. ชุดนักเรียน ๔๕๗. เด็กนักเรียน 
๔๐๔. คนปวย ๔๓๑. เช่ือฟง ๔๕๘. เดินแถว 
๔๐๕. คนราย ๔๓๒. ซอนหา ๔๕๙. เดินทาง 
๔๐๖. ครูประจําช้ัน ๔๓๓. ซักผา ๔๖๐. เดี๋ยวเดียว 
๔๐๗. ครูใหญ ๔๓๔. ซุกซน ๔๖๑. เดี๋ยวนี ้
๔๐๘. ควบคุม ๔๓๕. ดวงใจ ๔๖๒. เดือดรอน 
๔๐๙. คัดไทย ๔๓๖. ดอกกระดังงา ๔๖๓. ไดยิน 
๔๑๐. คาขาย ๔๓๗. ดอกเข็ม ๔๖๔. ตกกลา 
๔๑๑. คิดถึง ๔๓๘. ดอกจําปา ๔๖๕. ตกใจ 
๔๑๒. งวงนอน ๔๓๙. ดอกจําป ๔๖๖. ตกลง 
๔๑๓. งานบาน ๔๔๐. ดอกชบา ๔๖๗. ตนกระถิน 
๔๑๔. จงรักภักด ี ๔๔๑. ดอกดาวกระจาย ๔๖๘. ตนกระทอน 
๔๑๕. เจ็บปวย ๔๔๒. ดอกดาวเรือง ๔๖๙. ตนกามปู 
๔๑๖. เจ็บปวด ๔๔๓. ดอกทานตะวัน ๔๗๐. ตนโกสน 
๔๑๗. เจาของ ๔๔๔. ดอกเทียน ๔๗๑. ตนเข็ม 
๔๑๘. เจาชาย ๔๔๕. ดอกบัว ๔๗๒. ตนง้ิว 
๔๑๙. เจาฟาชาย ๔๔๖. ดอกบานช่ืน ๔๗๓. ตนเงาะ 
๔๒๐. แจมใส ๔๔๗. ดอกบานไมรูโรย ๔๗๔. ตนชมพู 
๔๒๑. ฉีดยา ๔๔๘. ดอกพุด ๔๗๕. ตนดาวเรือง 
๔๒๒. ชวยเหลือ ๔๔๙. ดอกไม ๔๗๖. ตนทานตะวัน 
๔๒๓. ช้ันเรียน ๔๕๐. ดอกรัก ๔๗๗. ตนทุเรียน 
๔๒๔. ช่ัวโมง ๔๕๑. ดาวเรือง ๔๗๘. ตนไทร 
๔๒๕. ชาวเขา ๔๕๒. ดํานา ๔๗๙. ตนนอยหนา 
๔๒๖. ชาวใต ๔๕๓. ดินน้ํามัน ๔๘๐. ตนไผ 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๔๘๑. ตนโพ ๕๐๘. ตอบแทน ๕๓๕. ไถนา 
๔๘๒. ตนมะขาม ๕๐๙. ตั้งใจ ๕๓๖. ทอดมัน 
๔๘๓. ตนมะเขือ ๕๑๐. ตั้งแต ๕๓๗. ทอดผาปา 
๔๘๔. ตนมะนาว ๕๑๑. ตัดสิน ๕๓๘. ทักทาย 
๔๘๕. ตนมะเฟอง ๕๑๒. ตัวตอ ๕๓๙. ทานตะวัน 
๔๘๖. ตนมะไฟ ๕๑๓. ตัวเมีย ๕๔๐. ทํางาน 
๔๘๗. ตนมะมวง ๕๑๔. ตัวเอง ๕๔๑. ทํานา 
๔๘๘. ตนมะยม ๕๑๕. ตาแดง ๕๔๒. ทําไร 
๔๘๙. ตนมะละกกอ ๕๑๖. ตาบอด ๕๔๓. ทําสวน 
๔๙๐. ตนมะลิ ๕๑๗. ตาม ใจ ๕๔๔. ทําลาย 
๔๙๑. ตนมังคุด ๕๑๘. ตื่นนอน ๕๔๕. ทีนี้ 
๔๙๒. ตอนไม ๕๑๙. ตูกับขาว ๕๔๖. ท่ีนอน 
๔๙๓. ตนยาง ๕๒๐. ตูเย็น ๕๔๗. ท่ีสุด 
๔๙๔. ตานละมุด ๕๒๑. ตูเส้ือผา ๕๔๘. ทุงนา 
๔๙๕. ตนลําไย ๕๒๒. เตาไฟ ๕๔๙. เทานั้น 
๔๙๖. ตนล้ินจี ่ ๕๒๓. เติบโต ๕๕๐. เทานี ้
๔๙๗. ตนสน ๕๒๔. เตารีด ๕๕๑. เทาไร 
๔๙๘. ตนสม ๕๒๕. แตงกาย ๕๕๒. นกกระจาบ 
๔๙๙. ตนสมโอ ๕๒๖. แตงงาน ๕๕๓. นกกระสา 
๕๐๐. ตนหญา ๕๒๗. แตงตั้ง ๕๕๔. นกแกว 
๕๐๑. ตนหอม ๕๒๘. แตงตัว ๕๕๕. นกเขา 
๕๐๒. ตนหางนกยูง ๕๒๙. ถวยชาม ๕๕๖. นกเอ้ียง 
๕๐๓. ตนหูกวาง ๕๓๐. ถังขยะ ๕๕๗. นอกนั้น 
๕๐๔. ตมยํา ๕๓๑. ถ่ัวเขียว ๕๕๘. นักเรียน 
๕๐๕. ตอไป ๕๓๒. ถ่ัวงอก ๕๕๙. นับถือ 
๕๐๖. ตอมา ๕๓๓. ถ่ัวฝกยาว ๕๖๐. นัยนตา 
๕๐๗. ตองการ ๕๓๔. ถุงเทา ๕๖๑. นารัก 



 
 
 

 

 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๕๖๒. น้ําแกง ๕๘๙. บานไมรูโรย ๖๑๖. ผาเช็ดหนา 
๕๖๓. น้ําเกลือ ๕๙๐. บานเย็น ๖๑๗. ผานวม 
๕๖๔. น้ําขาว ๕๙๑. เบิกบาน ๖๑๘. ผาปูท่ีนอน 
๕๖๕. น้ําแข็ง ๕๙๒. แบบฝกหัด ๖๑๙. ผาหม 
๕๖๖. น้ําเงิน ๕๙๓. แบบเรียน ๖๒๐. ผีเส้ือ 
๕๖๗. น้ําชา ๕๙๔. ประแหง ๖๒๑. ผูคน 
๕๖๘. น้ําตก ๕๙๕. ประชาชน ๖๒๒. ผูชวย 
๕๖๙. น้ําตา ๕๙๖. ประถมศึกษา ๖๒๓. ผูชาย 
๕๗๐. น้ํานม ๕๙๗. ปลากระปอง ๖๒๔. ผูเฒา 
๕๗๑. น้ําปลา ๕๙๘. ปลาเค็ม ๖๒๕. ผูราย 
๕๗๒. น้ําผ้ึง ๕๙๙. ปลาดุก ๖๒๖. ผูใหกําเนิด 
๕๗๓. น้ํามัน ๖๐๐. ปลาทู ๖๒๗. ผูใหญ 
๕๗๔. น้ํามันหมู ๖๐๑. ปลารา ๖๒๘. ฝกบัว 
๕๗๕. น้ําสม ๖๐๒. ปองกัน ๖๒๙. ฝาชี 
๕๗๖. น้ําสมสายชู ๖๐๓. ปาไม ๖๓๐. ฝกหัด 
๕๗๗. น้ําหวาน ๖๐๔. ปากา ๖๓๑. ฝุนละออง 
๕๗๘. น้ําออย ๖๐๕. ปนโต ๖๓๒. พระเจา 
๕๗๙. นิ้วมือ ๖๐๖. ปุยคอก ๖๓๓. พระเจาแผนดิน 
๕๘๐. เนื้อหมู ๖๐๗. ผงซักฟอก ๖๓๔. พระเจาอยูหัว 
๕๘๑. บวนปาก ๖๐๘. ผักระเฉด ๖๓๕. พระท่ีนั่ง 
๕๘๒. บอน้ํา ๖๐๙. ผักกาด ๖๓๖. พระนางเจา 
๕๘๓. บังคับ ๖๑๐. ผักคะนา ๖๓๗. พระเราชา 
๕๘๔. บัดนี ้ ๖๑๑. ผักชี ๖๓๘. พระราชิน ี
๕๘๕. บางที ๖๑๒. ผักตําลึง ๖๓๙. พระเอก 
๕๘๖. บาดเจ็บ ๖๑๓. ผักบุง ๖๔๐. พวงมาลัย 
๕๘๗. บานเมือง ๖๑๔. ผาตัด ๖๔๑. พอด ี
๕๘๘. บานช่ืน ๖๑๕. ผาขี้ริ้ว ๖๔๒. พอคา 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๖๔๓. พักผอน ๖๗๐. ยางลบ ๖๙๗. ลูกโปง 
๖๔๔. พัดลม ๖๗๑. ยินด ี ๖๙๘. ลูกสาว 
๖๔๕. พับเพียบ ๖๗๒. เยอะแยะ ๖๙๙. ลูกเสือ 
๖๔๖. พายเรือ ๖๗๓. รดน้ํา ๗๐๐. ลูกหิน 
๖๔๗. พาย ุ ๖๗๔. รมเงา ๗๐๑. เล็กนอย 
๖๔๘. พ่ีชาย ๖๗๕. รมเย็น ๗๐๒. เล็บเทา 
๖๔๙. พ่ีสาว ๖๗๖. รองเทา ๗๐๓. เล้ียงด ู
๖๕๐. พูดจา ๖๗๗. รองไห ๗๐๔. แลวก ็
๖๕๑. เพราะวา ๖๗๘. รังแก ๗๐๕. วันพระ 
๖๕๒. ฟกทอง ๖๗๙. รับจาง ๗๐๖. วาดเขียน 
๖๕๓. เฟองฟา ๖๘๐. รับประทาน ๗๐๗. วายน้ํา 
๖๕๔. ไฟฟา ๖๘๑. รางกาย ๗๐๘. วาววับ 
๖๕๕. ภูเขา ๖๘๒. รานคา ๗๐๙. วิ่งเลน 
๖๕๖. มานั่ง ๖๘๓. รายงาน ๗๑๐. เวียนเทียน 
๖๕๗. มากมาย ๖๘๔. รายแรง ๗๑๑. สดช่ืน 
๖๕๘. มีดโกน ๖๘๕. รําวง ๗๑๒. สดใส 
๖๕๙. เม่ือวาน ๖๘๖. รีดผา ๗๑๓. สนใจ 
๖๖๐. แมคา ๖๘๗. รูจัก ๗๑๔. สมตํา 
๖๖๑. แมน้ํา ๖๘๘. รูสึก ๗๑๕. สมโอ 
๖๖๒. แมมด ๖๘๙. เรียบรอย ๗๑๖. สวนครัว 
๖๖๓. แมเล้ียง ๖๙๐. โรงเรียน ๗๑๗. สวยงาม 
๖๖๔. แมงมุม ๖๙๑. ลอยกระทง ๗๑๘. ส่ังสอน 
๖๖๕. ไมขีด ๖๙๒. ลําบาก ๗๑๙. ส่ิงของ 
๖๖๖.. ยวดยาน ๖๙๓. ลูกแกว ๗๒๐. สิงโต 
๖๖๗. ยาสระผม ๖๙๔. ลูกเขย ๗๒๑. สินคา 
๖๖๘. ยาสีฟน ๖๙๕. ลูกช้ิน ๗๒๒. สีกาก ี
๖๖๙. ยากจน ๖๙๖. ลูกตา ๗๒๓. สีขาว 



 
 
 
 

 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๗๒๔. สีเขียว ๗๕๑. หวงใย ๗๗๘. กราบ 
๗๒๕. สีดํา ๗๕๒. หอขาว ๗๗๙. กรีด 
๗๒๖. สีแดง ๗๕๓. หองครัว ๗๘๐. กลบ 
๗๒๗. สีนําเงิน ๗๕๔. หองนอน ๗๘๑. กลม 
๗๒๘. เสนชัย ๗๕๕. หองน้ํา ๗๘๒. กลวย 
๗๒๙. เสาธง ๗๕๖. หองเรียน ๗๘๓. กลอง 
๗๓๐. เสียใจ ๗๕๗. หอยโขง ๗๘๔. กลอง 
๗๓๑. เส้ือแขนยาว ๗๕๘. หัวเขา ๗๘๕. กลับ 
๗๓๒. เส้ือแขนส้ัน ๗๕๙. หัวใจ ๗๘๖. กลาง 
๗๓๓. เส้ือนักเรียน ๗๖๐. หัวหนา ๗๘๗. กลาม 
๗๓๔. เส้ือผา ๗๖๑. หากิน ๗๘๘. กลาย 
๗๓๕. แสงแดด ๗๖๒. หายใจ ๗๘๙. กลาว 
๗๓๖. หกลม ๗๖๓. หุงขาว ๗๙๐. กล้ิง 
๗๓๗. หนอไม ๗๖๔. อบรม ๗๙๑. กล่ิน 
๗๓๘. หนังสือ ๗๖๕. อบอุน ๗๙๒. กลืน 
๗๓๙. หนากาก ๗๖๖. ออกไข ๗๙๓. กลุม 
๗๔๐. หนาตาง ๗๖๗. ออนเพลีย ๗๙๔. กวยจั๊บ 
๗๔๑. หนาท่ี ๗๖๘. ออมสิน ๗๙๕. กวยเตี๋ยว 
๗๔๒. หนารอน ๗๖๙. อาจจะ ๗๙๖. กวาง 
๗๔๓. หมผา ๗๗๐. อาบน้ํา ๗๙๗. กวาง 
๗๔๔. หมอลํา ๗๗๑. อ่ึงอาง ๗๙๘. กวาด 
๗๔๕. หมอขาว ๗๗๒. กรง ๗๙๙. กัญชา 
๗๔๖. หมอหุงขาว ๗๗๓. กรรไกร ๘๐๐. การ 
๗๔๗. หมาจิ้งจอก ๗๗๔. กรรม ๘๐๑. การตูน 
๗๔๘. หมาปา ๗๗๕. กรอก ๘๐๒. กาล 
๗๔๙. หมูยอ ๗๗๖. กรอบ ๘๐๓. กิจ 
๗๕๐. หมูบาน ๗๗๗. กระดาษ ๘๐๔. กุญแจ 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๘๐๕. กุหลาบ ๘๓๒. คริสต ๘๕๙. โจร 
๘๐๖. เกลียด ๘๓๓. ครึ่ง ๘๖๐. ชนิด 
๘๐๗. เกษตร ๘๓๔. คลอง ๘๖๑. ชอลก 
๘๐๘. แกลง ๘๓๕. คลาน ๘๖๒. ชาต ิ
๘๐๙. แกวง ๘๓๖. คลาย ๘๖๓. ชีวิต 
๘๑๐. แกส ๘๓๗. คล่ืน ๘๖๔. เชอรรี ่
๘๑๑. โกรธ ๘๓๘. คลุก ๘๖๕. เชิญ 
๘๑๒. ขนม ๘๓๙. คลุม ๘๖๖. ญาติ 
๘๑๓. ขนาด ๘๔๐. ควร ๘๖๗. เณร 
๘๑๔. ขนุน ๘๔๑. ควัน ๘๖๘. ดนตร ี
๘๑๕. ขโมย ๘๔๒. ความ ๘๖๙. ตรง 
๘๑๖. ขยัน ๘๔๓. ควาย ๘๗๐. ตรวจ 
๘๑๗. ขวาง ๘๔๔. คุณ ๘๗๑. ตลก 
๘๑๘. ขวาง ๘๔๕. คูณ ๘๗๒. ตลอด 
๘๑๙. ขวาน ๘๔๖. เครื่อง ๘๗๓. ตลาด 
๘๒๐. ขาพเจา ๘๔๗. เคารพ ๘๗๔. ตะครุบ 
๘๒๑. เขต ๘๔๘. จมูก ๘๗๕. ตะหลิว 
๘๒๒. เขยง ๘๔๙. จรวด ๘๗๖. ตาล 
๘๒๓. เขยิบ ๘๕๐. จระเข ๘๗๗. ตําบล 
๘๒๔. เขยื้อน ๘๕๑. จริง ๘๗๘. ตํารวจ 
๘๒๕. แขวน ๘๕๒. จักร ๘๗๙. ตําแหนง 
๘๒๖. ครก ๘๕๓. จังหวัด ๘๘๐. ตุกตา 
๘๒๗. ครบ ๘๕๔. จันทร ๘๘๑. ตุกตุน 
๘๒๘. ครอบ ๘๕๕. จิ้งหรีด ๘๘๒. เตรียม 
๘๒๙. ครั้ง ๘๕๖. เจดีย ๘๘๓. ถนน 
๘๓๐. ครับ ๘๕๗. เจริญ ๘๘๔. ถลก 
๘๓๑. คราว ๘๕๘. โจทย ๘๘๕. ถลอก 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๘๘๖. ถวาย ๙๑๓. ปฏิญาณ ๙๔๐. พยาธิ 
๘๘๗. ทรง ๙๑๔. ปฏิบัต ิ ๙๔๑. พยาบาล 
๘๘๘. ทรพี ๙๑๕. ประดิษฐ ๙๔๒. พยายาม 
๘๘๙. ทราบ ๙๑๖. ประเทศ ๙๔๓. พรรษา 
๘๙๐. ทราย ๙๑๗. ประมาณ ๙๔๔. พรวน 
๘๙๑. ทหาร ๙๑๘. ประโยค ๙๔๕. พรอม 
๘๙๒. ทอฟฟ ๙๑๙. ประโยชน ๙๔๖. พราน 
๘๙๓. ทัพพี ๙๒๐. ปราบ ๙๔๗. พริก 
๘๙๔. ทิศ ๙๒๑. ปริญญา ๙๔๘. พลัง 
๘๙๕. ทุกข ๙๒๒. ปรึกษา ๙๔๙. พัฒนา 
๘๙๖. เทป ๙๒๓. ปรุง ๙๕๐. พันธุ 
๘๙๗. เทวดา ๙๒๔. ปลอย ๙๕๑. พิการ 
๘๙๘. เทศน ๙๒๕. ปลาย ๙๕๒. พิษ 
๘๙๙. โทษ ๙๒๖. ปลูก ๙๕๓. พืช 
๙๐๐. ธูป ๙๒๗. ปสสาวะ ๙๕๔. พุทธ 
๙๐๑ นอยหนา ๙๒๘. เปรี้ยง ๙๕๕. พุทรา 
๙๐๒. นาค ๙๒๙. เปรียว ๙๕๖. เพล 
๙๐๓. บรรทัด ๙๓๐. เปรี้ยว ๙๕๗. เพลง 
๙๐๔. บริเวณ ๙๓๑. เปล่ียน ๙๕๘. เพลิน 
๙๐๕. บริหาร ๙๓๒. เปลือก ๙๕๙. เพียร 
๙๐๖. บวช ๙๓๓. แปลก ๙๖๐. แพทย 
๙๐๗. บอล ๙๓๔. แปลง ๙๖๑. ภรรยา 
๙๐๘. บัตร ๙๓๕. โปรย ๙๖๒. ภาค 
๙๐๙. บาตร ๙๓๖. ผล ๙๖๓. ภาพ 
๙๑๐. บาท ๙๓๗.. ผลัก ๙๖๔. มะกรูด 
๙๑๑. บุญ ๙๓๘. แผล ๙๖๕. มะขวิด 
๙๑๒. โบสถ ๙๓๙. ฝรั่ง ๙๖๖. มะปราง 



 
 
 

 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๙๖๗. มะพราว ๙๙๔. เศษ ๑๐๒๑. เสด็จ 
๙๖๘. มัสยิด ๙๙๕. สกปรก ๑๐๒๒. เสร็จ 
๙๖๙. มิตร ๙๙๖. สงบ ๑๐๒๓. เสาร 
๙๗๐. เมฆ ๙๙๗. สงสาร ๑๐๒๔. แสดง 
๙๗๑. เมตตา ๙๙๘. สตรอวเบอรี ่ ๑๐๒๕. หญิง 
๙๗๒. เมล็ด ๙๙๙. สตางค ๑๐๒๖. หนวย 
๙๗๓. แมลง ๑๐๐๐. สนาม ๑๐๒๗. หนอง 
๙๗๔. ยักษ ๑๐๐๑. สนุก ๑๐๒๘. หนอน 
๙๗๕. ยีราฟ ๑๐๐๒. สบาย ๑๐๒๙. หนอย 
๙๗๖. รถ ๑๐๐๓. สมเด็จ ๑๐๓๐. หนัก 
๙๗๗. รส ๑๐๐๔. สมบัต ิ ๑๐๓๑. หนัง 
๙๗๘. ราษฎร ๑๐๐๕. สมบูรณ ๑๐๓๒. หนาว 
๙๗๙. รูป ๑๐๐๖. สมมุต ิ ๑๐๓๓. หนีบ 
๙๘๐. โรค ๑๐๐๗. สมอง ๑๐๓๔. หนุน 
๙๘๑. ฤด ู ๑๐๐๘. สมาธิ ๑๐๓๕. หนุม 
๙๘๒. ละหมาด ๑๐๐๙. สมุด ๑๐๓๖. หมด 
๙๘๓. วิเศษ ๑๐๑๐. สรอย ๑๐๓๗. หมวก 
๙๘๔. วิทย ุ ๑๐๑๑. สราง ๑๐๓๘. หมอก 
๙๘๕. เวร ๑๐๑๒. สวัสดี ๑๐๓๙. หมอน 
๙๘๖. ศพ ๑๐๑๓. สหกรณ ๑๐๔๐. หมอบ 
๙๘๗. ศาสตร ๑๐๑๔. สัญญา ๑๐๔๑. หม่ัน 
๙๘๘. ศาสนา ๑๐๑๕. สัตว ๑๐๔๒. หมาก 
๙๘๙. ศิลปะ ๑๐๑๖. สามัคค ี ๑๐๔๓. หมาย 
๙๙๐. ศีรษะ ๑๐๑๗. สําคัญ ๑๐๔๔. หมุน 
๙๙๑. ศึกษา ๑๐๑๘. สําหรับ ๑๐๔๕. หยอก 
๙๙๒. ศูนย ๑๐๑๙. สุนัข ๑๐๔๖. หยอด 
๙๙๓. เศรษฐี ๑๐๒๐. สุเหรา ๑๐๔๗. หยิบ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
๑๐๔๘. หยุด ๑๐๖๕. หาร ๑๐๘๒. อยาง 
๑๐๔๙. หรอก ๑๐๖๖. เหนียว ๑๐๘๓. อรอย 
๑๐๕๐. หลน ๑๐๖๗. เหนื่อย ๑๐๘๔. อวัยวะ 
๑๐๕๑. หลบ ๑๐๖๘. เหม็น ๑๐๘๕. อันตราย 
๑๐๕๒. หลวม ๑๐๖๙. เหมือน ๑๐๘๖. อัศจรรย 
๑๐๕๓. หลอก ๑๐๗๐. เหยียด ๑๐๘๗. อาการ 
๑๐๕๔. หลอด ๑๐๗๑. เหยียบ ๑๐๘๘. อากาศ 
๑๐๕๕. หลัง ๑๐๗๒. เหยี่ยว ๑๐๘๙. อาคาร 
๑๐๕๖. หลับ ๑๐๗๓. เหล็ก ๑๐๙๐. อาจ 
๑๐๕๗. หลาน ๑๐๗๔. เหลือง ๑๐๙๑. อาจารย 
๑๐๕๘. หลาย ๑๐๗๕. แหลม ๑๐๙๒. อาชีพ 
๑๐๕๙. หลุด ๑๐๗๖. แหวน ๑๐๙๓. อาศัย 
๑๐๖๐. หลุม ๑๐๗๗. องค ๑๐๙๔. อาหาร 
๑๐๖๑. หวัง ๑๐๗๘. องุน ๑๐๙๕. อิฐ 
๑๐๖๒. หวัด ๑๐๗๙. อธิบาย ๑๐๙๖. อิสลาม 
๑๐๖๓. หวาน ๑๐๘๐. อนามัย ๑๐๙๗. แอปเปล 
๑๐๖๔. หวาน ๑๐๘๑. อยาก ๑๐๙๘. ไอศกรีม 



 
 

นอกจากนี้ยังมีคําท่ีนักเรียนควรรูเพ่ิมเติม  เชน  
คําควบแท 
คําท่ีมี    กร  คร ตร ปร ขร  ขล  พร  กล  คล ปล  พล  ขว  คว กว ผล ควบกลํ้า 
กร  เชน  กระไร  กรู  กระโดด  โกรธ  ตะกรา  กระบุง  นกกระจอก  กรุน  กระซิบ  กระติก
น้ํา   

กระเปา  กรัง  กระโจน    กระตือรือรน  กระดอง  กระเพ่ือม  กอนกรวด  กรอบ  กระบอก  เกรี้ยว
กราด  กระทุง  กรุง  กระทอน  คมกริบ  กรงเล็บ  กรีด  รอยกรอง 

คร  เชน  คุณครู  ใคร  ครับ ตะครุบ  ครวญคราง  สักครู  ครอบครัว  ครั้ง  ครื้นเครง  แคร  
ครัว 

เครือ  ผูปกครอง  คราว  ตะไคร  รักใคร  ครบครนั  เสือโครง 
ตร  เชน  ตรง  เชาตรู    เตรียม  เตร  ครึ่ง  ไมตรี  ศัตรู  ตระการ 
ปร  เชน ประทัง เปรียบ  ประกอบ  ประเทียบ  ปราย  โปรย  ประกวด  ปรบมือ  ปรึกษา   

แปรงฟน  ประปา  ประทับ  ประเพณี  ประถมศึกษา  ประดับ  โปรด  ประต ู
ขร  เชน  ขรุขระ 
ขล  เชน  ขลุย 
พร  เชน  พรอมพรัก  เพราะ  พราน  แพร  ไพร  พระ  พราวพราง  พรอย  พริบ  มะพราว  
พริก   

พรึบ  โพรง  พริ้ง  แพรงพราย 
กล  เชน  เกล่ือน  กลุม  กลาง  กลอน  ใกล  กลัว  กลา  กลับ  กล่ิน  แกลง  กลม  กลาย  
กลอม   

กลวย  กลาว  กลบ  วงกลม  ตะกละ  เกลียด  กล้ิง  เกลียว 
คล  เชน  ลําคลอง  คลาย  เคล่ือน  คลา  คล่ี  คล่ัง  คลอน คลาคลํ่า  คลอง  คลอง     
ปล  เชน  ปลอย  แปลก  ปลาบปล้ืม  เปลือก  ปลุก  เปล่ียน  ปลูก  เปล  ปลอดภัย  เปลา  หัว
ปลี   

ปลอบ 
พล  เชน  เพลง  พลาง พลิก  พล้ังพลาด  พล่ัก  พลอดพร่ํา  ปลอดโปรง  พลอย  เพลิดเพลิน   

พลบค่ํา 
ขว  เชน  ของขวัญ  ขวักไขว  ขวาง 
คว เชน  ความ  ควาย  ควา 
กว  เชน  กวาง  กวาด  ไกว  แกวง  กวาง  กวา  แตงกวา 



ผล  เชน  โผล  เผลอ 
๑. คําควบไมแท    

ทร  ออกเสียงเปน  ซ  เชน  ไทร  ทราย 
       ศร  ออกเสียงเปน  ส  เชน  เศรา 

สร  ออกเสียงเปน  ส  เชน  สราง  ดอกสรอย  สระน้ํา 
      
 ซร  ออกเสียงเปน  ซ  เชน  ไซร 
 จร  ออกเสียงเปน  จ  เชน  จริง 
๓.  คํา  รร หัน  เชน  จํานรรจา  บรรทัด  ธรรมดา  คัดสรร  สรรพสัตว  หรรษา  วรรค  

บรรยากาศ 
๔. อักษรนํา  เชน 

ขย  เชน  ขย้ํา  ขยาด  ขยับ ขยัน  ขยะ 
ขน  เชน  ขนาด  ขนุน  ขนม 
ตล  เชน  ตลับ  ตลก  ตล่ิง  เตลิด  ตลาด  ตลอด 
ถล  เชน  ถลม 
พย  เชน  พยัก 
หง  เชน  หงิม 
หย  เชน  เหยือก  หยามหยาบ  คําหยาบ  หยา  หยุด  สะดุงโหยง  หยิบ  เหยี่ยว  เหยื่อ  เหยา  
หยด   

กระหยิ่ม  หยอน 
หน เชน  หนัก  หนา  หนู  หนึ่ง  หนา  หนาว  ไหน  หนอย  ขาวเหนียว  หนอ  หนุน  ดิน
เหนียว   

เหนื่อย  หนุม  หนอ  หนาม  กระหนุงกระหนิง  หนี  เหนี่ยว กําหนด  เหน็บ 
หม  เชน  หม่ัน  ไหม  หมาย  ใหม  เหมือน  หมอง  หมาก  หมา  ไหม  หมด  แมหมาย  
เหมอ   

เหมียว  หม่ืน  หมอบ  ยาหมอง 
หว  เชน  หวัง  จังหวะ  หวาน  หวั่นไหว  แมลงหวี่  หวาน  หวัด  กาเหวา  หวี  ระหวาง  
แหวก   

หวุดหวิด 
หญ  เชน  ใหญ  หญิง  หญา 
หร  เชน  หรอก  สําหรับ  หรือ  หรี ่



หล  เชน  หลับ  หลุด  เหลา  แหละ  เหลือ  หลาย  หลัง  หลาน  หลา  หลาก  ขาวหลาม  
หลบ   

น้ําไหล  หลัก  ไหล  เหลียว  หลุม  แหลม  เหลือบ 
หง  เชน  หงึก  หงอน  เหงา  เหง่ือ   
สน  เชน  สนุกสนาน  เสนาะ  สนาม  สนับสนุน 
สม  เชน  สมุด  สมัครสมาน  สมุนไพร  สมัย 
สล  เชน  สลัด  สลาย  สลับ  สลด 
สว  เชน  สวาง 
อย  เชน  อยาก  อยา  อยางไร  อยาง  
อร  เชน  อรอย 
ผน  เชน  ผนัง 
ฝร  เชน  ฝรั่ง 
มล  เชน  เมล็ด 
พล  เชน  พลัง  พยัก 

๕. คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา 
แม กด (ต  ส  ท ศ  ษ  ท ธ   จ  รถ  ชน)เชน อากาศ  อุทยาน  ทิศ  พิษ  กิจกรรม  ชีวิต  

ประโยชน  สัตว  พจมาน  บท  สนิท  สุภาษิต  ชาติ  พระพุทธรูป  สวัสดี  เมตร  วิเศษ  พิเศษ  
ประมาท  โทษ  สามารถ  ขี้เกียจ  ธรรมชาติ  ประเทศไทย  สังเกต  มิตร  ญาติ  เสร็จ  สิทธิ  รถ
บัส  พจนานุกรม  กระดาษ  รส  เกษตรกรรม  อนุญาต  อารมณ  กิจกรรม  เหตุราย  ปรากฏ  
โอกาส  รถ  ประกาศ 

แม กน (ญ  ร  ล ) เชน  สงสาร  เทศกาล  สําราญ  สารพิษ  ลําธาร  รางวัล  ขวัญ  เกสร  ขจร  
อรชร  สําคัญ  ขาวนวล  สีน้ําตาล  อาหาร  บุญ  เวร  ธาร  สัญญา  อุทร  สัญญาณ  ขนมตาล  
เชิญ   ภารโรง  ศีล  ศิลปะ  จักรวาล  เพียร  กังวล  พาล  ขาวสาร มูล  บริเวณ  กลาหาญ  ปญหา  
ผลงาน 
 แม กก (ข  ฆ  ค)  เชน  โรค โชค  ความสุข  วรรค  วิหค  เมฆ  บุคคล 

แม กบ (ป  พ) เชน รูปภาพ  อีสป  เคารพ  อานุภาพ 
๖.  คําที่มีตัวการันต เชน โทรทัศน  พระจันทร  วันเสาร  วันอาทิตย  สัตว  ประพันธ  
ไดโนเสาร  สมบูรณ  ประโยชน  ประจักษ  ราชสีห  พันธุ  รื่นรมย  เยาว  อารมณ  สัมฤทธ์ิ  
ประพันธ  เจดีย             วัดโพธ์ิ  ยักษ  องค  ความทุกข  กาพยยานี  การตูน  สรรคสราง  สุข
สันต  เสนห  ประสบการณ  ราษฎร  เถาวัลย  สัมพันธ  สัปดาห 

 
 


