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No. 
Simple Form 

(Verb 1) 
Simple Past 

(Verb 2) 
Past Participle 

(Verb 3) 
Definition in Thai 

1 be (is, am, are) was, were been  
2 become became become  
3 begin began begun  
4 bend bent bent  
5 bite bit bitten  
6 blow blew blown  
7 break broke broken  
8 bring brought brought  
9 broadcast broadcast broadcast  
10 build built built  
11 buy bought bought  
12 catch caught caught  
13 choose chose  chosen  
14 come came come  
15 cost cost cost  
16 cut cut cut  
17 dig dug dug  
18 do did done  
19 draw drew drawn  
20 drink drank drunk  
21 drive drove driven  
22 eat  ate eaten  
23 fall fell fallen  
24 feed fed fed  
25 feel felt felt  
26 fight fought fought  
27 find found found  
28 fit fit fit  
29 fly flew flown  
30 forget forgot forgotten  
31 forgive forgave forgiven  
32 freeze froze frozen  
33 get got gotten (got)  
34 give  gave given  
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No. 
Simple Form 

(Verb 1) 
Simple Past 

(Verb 2) 
Past Participle 

(Verb 3) 
Definition in Thai 

35 go  went gone  
36 grow grew grown  
37 hang hung hung  
38 have had had  
39 hear heard heard  
40 hide hid hidden  
41 hit hit hit  
42 hold held held  
43 hurt hurt hurt  
44 keep kept kept  
45 know knew  known  
46 lay laid laid  
47 lead led led  
48 leave left left  
49 lend lent lent  
50 let let let  
51 lie lay lain  
52 light lit  lit   
53 lose lost lost  
54 make made made  
55 mean meant meant  
56 meet met met  
57 pay paid paid  
58 put put put  
59 quit quit quit  
60 read read read  
61 ride rode ridden  
62 ring rang rung  
63 rise rose risen  
64 run ran run  
65 say said said  
66 see saw seen  
67 sell sold sold  
68 send sent sent  
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No. 
Simple Form 

(Verb 1) 
Simple Past 

(Verb 2) 
Past Participle 

(Verb 3) 
Definition in Thai 

69 shake shook shaken  
70 shoot shot Shot  
71 shut shut shut  
72 sing sang sung  
73 sit sat sat  
74 sleep slept slept  
75 slide slid slid  
76 speak spoke spoken  
77 spend spent spent  
78 spread spread spread  
79 stand stood stood  
80 steal stole stolen  
81 stick stuck stuck  
82 strike struck struck  
83 swear swore sworn  
84 sweep swept swept  
85 swim swam swum  
86 take took taken  
87 teach taught taught  
88 tear tore torn  
89 tell told told  
90 think thought thought  
91 throw threw thrown  
92 understand understood understood  
93 upset upset upset  
94 wake woke woken  
95 wear wore worn  
96 win won won  
97 withdraw withdrew withdrawn  
98 write wrote written  
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Unit1 

No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
99 different  แตกตาง   
100 always สม่ําเสมอ   
101 wonder ประหลาดใจ   
102 outside ขางนอก   

103 meet พบ   
104 start เริ่ม   
105 exciting ต่ืนเตน   
106 join รวม   
107 wait รอ  คอย   
108 professor ศาสตราจารย   
109 invent คิดขึ้น  ประดิษฐ   
110 robot หุนยนต   
111 clean ทําความสะอาด   
112 nationality เช้ือชาติ   
113 decide ตัดสินใจ   
114 build สราง   
115 tool เครื่องมือ   
116 wood ไม   
117 measure การวัด   
118 hammer คอน   
119 nail ตะปู   
120 mountain ภูเขา   
121 move เคล่ือนที่  ยาย   

122 until จนกระทั่ง   
123 make a mess ทํารก   
124 practice ฝก   
125 since ต้ังแต   
126 for เปนเวลา   
127 place สถานที่   
128 plan วางแผน   
129 board กระดาน   
130 because เพราะวา   
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No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
131 laugh หัวเราะ   
132 straight ตรง   
133 crook คด งอ   
134 ladder บันได   
135 carpet พรม   
136 wall กําแพง   
137 perfect สมบูรณแบบ   
138 string เชือก   
139 amazing นาประหลาดใจ   
140 across ขาม   
141 underline ขีดเสนใต   
142 syllable พยางค   
143 stress เนนหนัก   
144 glue กาว   

145 kite วาว   

Unit 2 

146 audience ผูชม   
147 arrive มาถึง   
148 script บทเขียน   
149 relax ผอนคลาย   
150 scary นากลัว   
151 light แสงสวาง   
152 hall หองโถง   
153 costume เครื่องแตงกาย   
154 garage โรงรถ   
155 perform แสดง   
156 without ปราศจาก   
157 character ตัวละคร   
158 curtain มาน   
159 stage เวที   
160 machine เครื่องกล   
161 tidy up จัดใหเรียบรอย   
162 visit เยี่ยมเยือน   
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No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
163 robbery การปลน   
164 people ประชาชน   
165 attack โจมตี   
166 dangerous อันตราย   
167 arrest จับกุม   
168 servant คนรับใช   
169 detective นักสืบ    
170 criminal ฆาตกรรม   
171 prison คุก   
172 surprise ประหลาดใจ   

Unit 3 

173 design ออกแบบ   
174 terrible นากลัว   
175 enjoy สนุกสนาน   
176 congratulation ยินดี   
177 lampshade โคมไฟ   
178 broom ไมกวาด   
179 sponge ฟองน้ํา   
180 feather duster ไมปดขนไก   
181 rubber gloves ถุงมือยาง   
182 decorate ตกแตง   
183 celebrate ฉลอง   
184 festival เทศกาล   
185 colorful เต็มไปดวยสีสัน   
186 carnival งานรื่นเริง   
187 miss พลาด  คิดถึง   
188 expensive ราคาแพง   
189 cape แหลม   
190 dress up แตงตัว   
191 parade เดินเปนขบวน   
192 mask หนากาก   
193 crowd ฝูงชน   
194 float ลอย   
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No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
195 pick up เก็บ   
196 speaker ลําโพง   
197 firefighter พนักงานดับเพลิง   
198 downstairs ช้ันลาง   
199 success ประสบความสําเร็จ   
200 important สําคัญ   
201 monster สัตวประหลาด   
202 clown ตัวตลก   
203 band วงดนตรี   
204 organization การจัดการ   
205 theater โรงละคร   
206 chance โอกาส   
207 performance นักแสดง   
208 country ประเทศ  ชนบท   
209 feel รูสึก   
210 confident มั่นใจ   
211 communicate ส่ือสาร   
212 career อาชีพ   
213 director ผูอํานวยการ   
214 skill ทักษะ   
215 adventure การผจญภัย   
216 raft แพไม   
217 escape หนี   
218 pretend เสแสรง   
219 hurry รีบรอน   
220 sail แลนเรือ   
221 steamboat เรือกลไฟ   
222 shelter ที่พัก   
223 emergency ฉุกเฉิน   
224 lantern โคมไฟ   
225 notice สังเกต   
226 peaceful เต็มไปดวยความสงบ   
227 weather สภาพอากาศ   
No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
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228 calm สงบ   

Unit 4 

 
229 crew ลูกเรือ   
230 litter ขยะ   
231 terrible นากลัว  แยมาก   
232 damage ทําความเสียหาย   
233 environment ส่ิงแวดลอม   
234 upset อารมณเสีย   
235 trouble อุปสรรค  ความทุกขยาก   
236 pollution มลพิษ   
237 danger อันตราย   
238 clean up ทําความสะอาด  แกปญหา   
239 planet โลก   
240 interrupt รบกวน     
241 special พิเศษ   
242 local ทองถิน่   
243 horrible นาเกลียดนากลัว   
244 interesting นาสนใจ   
245 harm ความช่ัวราย ความเสียหาย   
246 alternative ทางเลือก  หนึ่งเดียว   
247 energy พลังงาน   
248 fuel เช้ือเพลิง   
249 coal ถานหิน   
250 resource ทรัพยากร   
251 produce ผลิต   
252 beam คานรับน้ําหนัก   
253 solar เกี่ยวกับดวงอาทิตย   
254 panel แผงควบคุม   
255 electricity ไฟฟา   
256 amazing นาประหลาดใจ   
257 material วัสดุ   
258 protect ปองกัน   

Unit 5 
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No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
259 reuse นํากลับมาใชใหม   
260 recycle นํากลับมาใชอีก   
261 worry วิตกกังวล   
262 metal โลหะ   
263 trap กับดัก   
264 remove เอาออก, ยายออก   
265 carrier bag ถุงใสของ   
266 crew ลูกเรือ,  คนที่ทํางานรวมกัน   
267 ready พรอม   
268 return หวนกลับ  กลับคืน   
269 retell เลาใหม   
270 rewrite เขียนใหม   
271 mistake ผิดพลาด   
272 bright สวาง   
273 trendy เปนที่นิยม   
274 bracelet สรอยขอมือ   
279 competition การแขงขัน   
280 wrap หอ   
281 magazine นิตยสาร   
282 fashionable ทันสมัย  ตามแฟช่ัน   
283 surgery การผาตัด ศัลยกรรม   
284 patient คนไข   
285 suggestion การแนะนํา   
286 reason เหตุผล   
287 planet โลก   
288 energy พลังงาน   
289 event เหตุการณ   

Unit 6 

290 aquarium ตูปลา    
291 reptile สัตวเล้ือยคลาน   
292 presenter ผูนําเสนอ   
293 dump เท   
No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
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294 insect แมลง   
295 enclosure การปดลอม, ส่ิงที่แนบมา   
296 aviary กรงนกขนาดใหญ   
297 adopt รับเล้ียง   
298 zoology สัตววิทยา   
299 society สังคม , ชุมชน   
300 breed การแพรพันธุ   
301 species พันธุ, ประเภท   
302 prevent ขัดขวางปองกัน   
303 extinct สูญพันธุ   
304 perform แสดง   
305 threat การคุกคาม   
307 habitat ที่อยูอาศัย   
308 increase เพ่ิมขึ้น   
309 population ประชากร   
310 endanger อยูในอันตราย   
311 steal ขโมย   
312 kingdom อาณาจักร   
313 mammal สัตวเล้ียงลูกดวยนม   
314 rainforest ปาฝน   
315 stripe ลาย, แถบ   
316 hunt ลา   
317 release ปลดปลอย   
318 extensive กวางขวาง   
319 fiction นิทาน  เรื่อง   
320 trash ขยะ   
321 treasure ทรัพยสมบัติ   
322 sculpture การแกะสลัก   
323 modern ทันสมัย   
324 include รวม   
325 assistant ชวยเหลือ   
326 chance โอกาส   
327 ancient โบราณ   
No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
328 landmark หลักเขต   
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329 replace แทนที ่   
330 journey การเดินทาง   
331 survive อยูรอด   
332 temperature อุณหภูมิ   
333 desert ทะเลทราย   
334 underground ใตดิน   
335 experience ประสบการณ   
336 repair ซอม   
337 attract ดึงดูดความสนใจ   
338 visitor ผูมาเยี่ยม   
339 travel ทองเที่ยว, เดินทาง   
340 divide แบง, หาร   
341 protect ปกปอง   
342 environment ส่ิงแวดลอม   
343 damage ทําลาย   
344 trunk ลําตน, งวงชาง   
345 ostrich นกกระจอกเทศ   

Unit 7 

346 bandage ผาพันแผล   
347 support สนับสนุน   
348 ambulance รถพยาบาล   
349 sling หวงเชือก   
350 bruise แผลฟกชํ้า   
351 put away เก็บเขาที่   
352 get out ออกไป   
353 put down  วางลง   
354 pick up เก็บ   
356 surprise ประหลาดใจ   
357 emergency ฉุกเฉิน   
358 firefighter พนักงานดับเพลิง   
359 instruction คําแนะนํา   
360 apparatus เครื่องชวย   
No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
361 flood น้ําทวม   
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362 rescue กูภัย   
363 paramedic เจาหนาที่การแพทย   
364 equipment เครื่องมือ   
365 engine เครื่องยนต   
366 hose ทอยาง   
367 vehicle พาหนะ   
368 fire brigade หนวยดับเพลิง   
369 conclusion สรุป   
370 introduction บทนํา   
371 disaster ความพินาศ   

Unit 8 

372 famous มีช่ือเสียง   
373 brilliant สวยงาม   
374 couple คู   
375 additive ส่ิงที่เพ่ิมขึ้น   
376 dairy  ผลิตภัณฑจากนม    
377 product ผลิตภัณฑ   
378 ingredient สวนผสม   
379 get up ต่ืนนอน   
380 get on ขึ้น   
381 get off ลง   
382 machine เครื่องจักร   
383 properly อยางเหมาะสม   
384 energy พลังงาน   
385 salty เค็ม   
386 grain ธัญพืช   
387 problem ปญหา   
388 recipe สูตรผสม   
389 restaurant ภัตตาคาร   
390 adventure ผจญภัย   
391 kitchen ครัว   

 
 

    

Unit 9 
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No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
392 match จับคู   
393 ticket ต๋ัว   
394 stadium สนามกีฬา   
395 fantastic มหัศจรรย   
396 trophy ถวยรางวัล   
397 goalkeeper ผูรักษาประตู   
398 athlete นักกีฬา   
399 coach โคช   
400 exercise ออกกําลังกาย   
401 invention การประดิษฐ   
402 success ประสบความสําเร็จ   
403 possibility ความเปนไปได   
404 breathe หายใจ   
405 process แนวทางปฏิบัติ   
406 oxygen ออกซิเจน   
407 circulation การไหลเวียน   
408 medal เหรียญรางวัล   
409 race การแขง   
410 proud ภูมิใจ   
411 normally อยางธรรมดา   
412 talent ความสามารถ   
413 award รางวัล   
414 wrap หอหุม   
415 delight ดีใจ   
416 strength ความแข็งแรง   
417 meadow ทุงหญา   

Unit 10 

418 ancient โบราณ   
419 archaeologist นักโบราณคดี   
420 jewelry อัญมณ ี   
421 history ประวัติศาสตร   
No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
422 interested in สนใจ   
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423 statue รูปปน   
424 decorate ตกแตง   
425 column ชอง  แถว    
426 carving งานแกะสลัก   
427 slant เอียง   
428 fortress ปอมปราการ   
429 ruin ซากปรักหักพัง   
430 palace พระราชวัง   
431 explorer นักสํารวจ   
432 aqueduct รางสงน้ํา   

Unit 11 

433 message ขอความ   
434 memory ความจํา   
436 receipt ใบเสร็จรับเงิน   
437 huge มหึมา   
438 passenger ผูโดยสาร   
439 teenager วัยรุน   
440 earthquake แผนดินไหว   
442 knight อัศวิน   
443 confident มั่นใจ   
444 effect ผลกระทบ   
445 performance การแสดง   
446 comedy ละครตลก   
447 adventure ผจญภัย   

Unit 12 

448 interview สัมภาษณ   
449 photographer ชางภาพ   
450 invent ประดิษฐ   
451 factory โรงงาน   
452 deserve สมควรไดรับ   
453 celebrity ผูมีช่ือเสียง   
454 scientist นักวิทยาศาสตร   
No. Words Definition in Thai Parents Teacher 
455 improve ทําใหดีขึ้น   
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        ปล.    - ทองศัพทกับครูประจําช้ัน ครั้งละไมตํ่ากวา ๕ คํา 

ในวัน จันทร – ศุกร   

                - เชา เวลา ๖.๔๐ น. – ๐๗.๓๐ น.  

                - บาย เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๘.๐๐ น.          

             * * * เริม่ทองวันจันทรท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- สอบ Dictation เตรียมตัวมา ๑๒ คํา สอบ ๑๐ คํา สอบทุกวันพฤหัสบดีในช่ัวโมง  

  * * * เริ่มสอบวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มิถุนายน ๑๕๖๐ 

     สําคัญ     – นักเรียนที่ทองศัพทใน Vocabulary 1 จบแลว ใหทองศัพทใน Vocabulary 2 ตอไดเลย  

                        สวนนักเรียนที่ทองศัพทใน Vocabulary 1 ยังไมจบ ใหทองตอจนจบ จึงจะทอง  

                        Vocabulary 2  ได  

                          

 

 

456 surgeon ศัลยแพทย   


	001_cover
	002_irregular_verbs_5_60
	003_vocab_5_60

