
 Primary Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat          
University 

  Subject : English    class P.3 Teacher : Tippawon Patchana 
 

Name ___________________________________P.3/__No.__ 

Vocabulary 
 

Unit 1 

No, words meaning Parent teacher 

1 cousin ลูกพ่ีลูกน้อง   

2 from จาก   

3 crayon ดินสอสี   

4 draw วาด , ลาก   

5 spoon ช้อน   

6 snake งู   

7 drink ดื่ม   

8 play เล่น   

9 spring ฤดูใบไม้ผลิ   

10 summer ฤดูร้อน   

11 autumn ฤดูใบไม้ร่วง   

12 winter ฤดุหนาว   

13 garden สวน   

14 season ฤด ู   

15 lazy ขี้เกียจ   

16 forest ป่า   

17 warm อบอุ่น   

18 awake ตื่นตัว   

19 still ยังคง   

20 because เพราะว่า   

21 asleep นอนหลับ   

22 leaves (V) ออกจาก   

23 ready พร้อม   

24 favorite ชอบมาก   

25 capital เมืองหลวง , ใหญ่   

     

     

     



Unit 2 

No, words meaning Parent teacher 

1 read comics อ่านหนังสือการ์ตูน   

2 skateboard สเกตบอร์ด   

3 do gymnastics เล่นยิมนาสติค   

4 play chess เล่นหมากรุก   

5 fish ตกปลา   

6 play basketball เล่นบาสเกตบอล   

7 take photos ถ่ายรูป   

8 play volleyball เล่นวอลเลย์บอล   

9 weekend สุดสัปดาห ์   

10 face ใบหน้า   

11 space อวกาศ   

12 kite ว่าว   

13 bike จักรยาน   

14 rope เชือก   

15 stone หิน   

16 June เดือนมิถุนายน   

17 cube ลูกบาศก์   

18 play the guitar เล่นกีตาร์   

19 shop ซื้อของ   

20 cook ท าอาหาร   

21 paint ทาสี   

22 play the piano เล่นเปียโน   

23 visit family เยี่ยมเยียนครอบครัว   

24 hobby งานอดิเรก   

25 popular เป็นที่นิยม   

26 country ประเทศ   

27 watch ดู   

28 best friend เพ่ือนรัก   

29 do sports เล่นกีฬา   

30 take photos ถ่ายรูป   

     

     

     

     

     



Unit 3 

No, words meaning Parent teacher 

1 computer คอมพิวเตอร์   

2 television โทรทัศน์   

3 DVD player เครื่องเล่น ดี วี ดี    

4 CD player เครื่องเล่น ซี ดี   

5 MP3player เครื่องเล่น เอ็ม พี 3   

6 camera กล้องถ่ายรูป   

7 turn on เปิดเคร่ืองไฟฟ้า   

8 turn off ปิดเคร่ืองไฟฟ้า   

9 boring น่าเบื่อ   

10 school project โครงงาน   

11 about เกี่ยวกับ   

12 space อวกาศ   

13 think คิด   

14 open เปิด   

15 window หน้าต่าง   

16 help ช่วย   

17 close ปิด   

18 put on ใส่   

19 stickers สติกเกอร ์   

20 posters โปสเตอร์   

21 comics การ์ตูน   

22 postcards โปสการ์ด   

23 badge สัญลักษณ ์   

24 shell เปลือก   

25 collection การสะสม   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Unit 4 

No, words meaning Parent teacher 

1 have fun สนุกสนาน   

2 swim ว่ายน้ า   

3 sail แล่นเรือ   

4 dive ด าน้ า   

5 surf โต้คลื่น   

6 kayak เรือคยัค   

7 windsurf วินเซิร์ฟ   

8 snorkel แว่นตาด าน้ า   

9 waterski สกีน้ า   

10 sunglasses แว่นกันแดด   

11 beach ชายหาด   

12 polluted มลพิษ   

13 clean สะอาด   

14 dangerous อันตราย   

15 safe ปลอดภัย   

16 beautiful สวย   

17 ugly น่าเกลียด   

18 dolphin ปลาโลมา   

19 dream ฝัน   

20 holiday วันหยุด   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 



Unit 5 

No, words meaning Parent teacher 

1 penguin เพนกวิน   

2 zebra ม้าลาย   

3 monkey ลิง   

4 kangaroo จิงโจ้   

5 camel อูฐ   

6 lizard กิ้งก่า   

7 flamingo นกฟลามิงโก   

8 crocodile จระเข ้   

9 funny สนุกสนาน   

10 wear สวมใส่   

11 write เขียน   

12 take a photo ถ่ายรูป   

13 climb ปีน   

14 angry โกรธ   

15 scared กลัว   

16 free ฟร ี   

17 sorry ขอโทษ   

18 funny สนุกสนาน   

19 kind ใจดี   

20 jungle ป่า   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 6 

No, words meaning Parent teacher 

1 have  a shower อาบน้ า   

2 brush my teeth แปรงฟัน   

3 get dressed แต่งตัว   

4 have breakfast ทานอาหารเช้า   

5 brush my hair หวีผม   

6 get up ตื่นนอน   

7 catch the bus ขึ้นรถประจ าทาง   

8 walk to school เดินไปโรงเรียน   

9 dangerous อันตราย   

10 first ล าดับที่หนึ่ง   

11 then แล้ว   

12 next ต่อไป   

13 finally ในท่ีสุด   

14 every day ทุกวัน   

15 weekend สุดสัปดาห ์   

16 country ประเทศ   

17 city เมือง   

18 terrible น่ากลัว   

19 quite good ค่อนข้างดี   

20 very good ดีมาก   

21     

22     

23     

24     

25     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unit 7 

No, words meaning Parent teacher 

1 café คาเฟ่   

2 library ห้องสมุด   

3 museum พิพิธภัณฑ์   

4 playground สนามเด็กเล่น   

5 shopping mall ห้างสรรพสินค้า   

6 sports centre ศูนย์กีฬา   

7 swimming pool สระว่ายน้ า   

8 cinema โรงหนัง   

9 always สม่ าเสมอ   

10 sometimes บางที   

11 never ไม่เคย   

12 play เล่น   

13 theatre โรงละคร   

14 concert คอนเสิร์ต   

15 actor นักแสดงชาย   

16 film ฟิล์ม   

17 singer นักร้อง   

18 university มหาวิทยาลัย   

19 clown ตัวตลก   

20 trousers กางเกงขายาว   

21     

22     

23     

24     

25     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 



Unit 8 

No, words meaning Parent teacher 

1 pasta พาสต้า   

2 bread ขนมปัง   

3 cereal ซีเรียล   

4 meat เนื้อสัตว์   

5 melon เมล่อน   

6 cucumber แตงกวา   

7 onion หัวหอม   

8 lemon เลม่อน   

9 take น า ,พา   

10 child เด็ก   

11 field ทุ่งนา , ทุ่งหญ้า   

12 belt เข็มขัด   

13 quilt ผ้าห่ม   

14 adult ผู้ใหญ่   

15 potato มันฝรั่ง   

16 butter เนย   

17 cheese ชีส เนยแข็ง   

18 salt เกลือ   

19 pepper พริกไทย   

20 peas ถั่ว   

21 favourite ชอบมาก   

22 dish จาน   

23 today วันนี ้   

24 need ต้องการ   

25 piece ชิ้น   

26 mash บด   

27 pot หม้อ   

28 oven เตา   

29 add             บวก , เพ่ิม   

30 describe อธิบาย   

31 size ขนาด   

32 big ใหญ ่   

33 small เล็ก   

34 little เล็ก   

35 colour สี   



 

Unit 9 

No, words meaning Parent teacher 

1 lake ทะเลสาบ   

2 mountain ภูเขา   

3 waterfall น้ าตก   

4 ocean มหาสมุทร   

5 wide กว้าง   

6 big ใหญ ่   

7 deep ลึก   

8 high สูง   

9 highest สูงที่สุด   

10 quiz ค าถาม   

11 world โลก   

12 biggest ใหญ่ที่สุด   

13 fastest เร็วที่สุด   

14 animal สัตว์   

15 sandcastle ปราสาททราย   

16 tallest สูงที่สุด   

17 smallest เล็กที่สุด   

18 slowest ช้าที่สุด   

19 sand ทราย   

20 pond บ่อน้ า   

21 plant พืช   

22 tent เต็นท์   

23 lamp ตะเกียง   

24 camp แค้ม   

25 building ตึก   

26 country ประเทศ ,ชนบท   

27 bridge สะพาน   

28 river แม่น้ า   

29 old เก่า ,แก่   

30 long ยาว   

31 record บันทึก   

32 temple โบสถ ์   

33 oldest เก่าท่ีสุด,แก่ที่สุด   

34 middle กลาง   
 

  



 

No, words meaning Parent teacher 

35 surface พ้ืนผิว   

36 different แตกต่าง   

37 between ระหว่าง   

38 cinema โรงหนัง   

39 next to ถัดไป,ข้างๆ   

40 museum พิพิธภัณฑ์   

41 turn left เลี้ยวซ้าย   

42 turn right เลี้ยวขวา   

43 go straight ตรงไป   

44 miss พลาด , คิดถึง   

45 library ห้องสมุด   

46 playground สนามเด็กเล่น   

47 opposite ตรงข้าม   

48 café คาเฟ่   

49 shopping mall ห้างสรรพสินค้า   

50 sports cemtre ศูนย์กีฬา   

51 swimming pool สระว่ายน้ า   

52 always สม่ าเสมอ   

53 sometimes บางที   

54 never ไม่เคย   

55 favourite ชอบมาก   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



 

Unit 10 

No, words meaning Parent teacher 

1 path  ทางเดิน   

2 grass หญ้า   

3 flower ดอกไม้   

4 bin ถังขยะ   

5 tree ต้นไม้   

6 playground สนามเด็กเล่น   

7 fountain น้ าพุ   

8 litter ขยะ   

9 beautiful สวย   

10 must ต้อง   

11 catch จับ   

12 funny สนุกสนาน   

13 take photo ถ่ายรูป   

14 mobile phone โทรศัพท์มือถือ   

15 wash ซัก ล้าง   

16 pick เก็บ   

17 rain ฝน   

18 train รถไฟ   

19 tray ถาด   

20 case กรณี , ซอง   

21 race แข่ง   

22 shout ตะโกน   

23 chase ไล่   

24 catch จับ   

25 meet พบ   

26 cross ข้าม   

27 laugh หัวเราะ   

28 ginger ขิง   

29 put on ใส่    

30 turn off ปิด   
 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 11 

No, words meaning Parent teacher 

1 ferry  เรือข้ามฟาก   

2 bus รถประจ าทาง   

3 helicopter เฮลิคอปเตอร์   

4 plane เครื่องบิน   

5 taxi แท็กซี่   

6 train รถไฟ   

7 tram รถราง   

8 motorbike รถจักรยานยนต์   

9 skateboard สเกตบอร์ด   

10 yesterday  เมื่อวาน   

11 last ที่ผ่านมา   

12 ago  ผ่านมาแล้ว   

13 then แล้ว   

14 history ประวัติศาสตร์   

15 picture รูปภาพ   

16 market ตลาด   

17 dream ฝัน   

18 queen ราชินี   

19 funny สนุกสนาน   

20 week สัปดาห์   

21 sheep แกะ   

22 along ตาม   

23 through ลอดผ่านตลอด   

24 middle กลาง   

25 top ยอดสุด   

26 between ระหว่าง   

27 inside ข้างใน   

28 desert ทะเลทราย   

29 visitor ผู้มาเยี่ยม   

30 rocky ที่เป็นหิน   

31 mountain ภูเขา   

32 wonderful มหัศจรรย์   

33 capital เมืองหลวง ,ใหญ่   
34 building ตึก   
 

 

 



 

No, words meaning Parent teacher 

35 cave  ถ้ า   

36 later ต่อมา   

37 empty ว่างเปล่า   

38 famous มีชื่อเสียง   

39 view  ดู , มอง   

40 lots of มาก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unit 12 

No, words meaning Parent teacher 

1 old เก่า    

2 young หนุ่ม ,สาว   

3 handsome หล่อ   

4 pretty สวย   

5 short สั้น , เตี้ย   

6 tall สูง   

7 shy อาย   

8 friendly อย่างเป็นมิตร   

9 different แตกต่าง   

10 weekends สุดสัปดาห์   

11 night กลางคืน   

12 light แสงสว่าง   

13 sky ท้องฟ้า   
14 dry  แห้ง   

15 smile ยิ้ม   

16 shine ส่องแสง   

  17 cheerful ร่าเริง   

18 miserable อนาถ , ขัดสน   

19 relaxed ผ่อนคลาย   

20 worried กังวล   

21 mean เห็นแก่ตัว   

22 generous มีน้ าใจ   

23 groom เจ้าบ่าว   

24 interesting น่าสนใจ   

25 litter ขยะ   

26 bin ถังขยะ   

27 path ทางเดิน   

28 grass หญ้า   

29 fountain น้ าพุ   

30 around  รอบๆ   

     

     

     

     
 

 



 

Unit 13 

No, words meaning Parent teacher 

1 start  เริ่ม   

2 finish เสร็จสิ้น   

3 love รัก   

4 hate เกลียด   

5 want ต้องการ   

6 use ใช้   

7 laugh หัวเราะ   

8 live อยู่อาศัย   

9 secret ความลับ   

10 message ข้อความ   

11 ancient โบราณ   

12 heavy หนัก   

13 light แสงสว่าง   

14 hard แข็ง , ยาก   

15 soft นุ่ม   

16 easy ง่าย   

17 difficult ยาก   

18 expensive ราคาแพง   

19 cheap ราคาถูก   

20 remember จ า   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



Unit 14 

No, words meaning Parent teacher 

1 paint ทาสี   

2 paintbrush แปรงทาสี   

3 calculator เครื่องคิดเลข   

4 lunch box กล่องข้าวกลางวัน   

5 dictionary พจนานุกรม   

6 backpack กระเป๋าเป้   

7 apron ผ้ากันเปื้อน   

8 believe เชื่อ   

9 drop หล่น , ทิ้ง   

10 what อะไร   

11 where ที่ไหน   

12 when เมื่อไร   

13 moon พระจันทร์   

14 boots รองเท้าบูท   

15 blue สีฟ้า   

16 glue กาว   

17 tune ท านอง   

18 tube หลอด , ท่อ   

19 tent เต็นท์   

20 sleeping bag ถุงนอน   

21 frying pan กระทะ   

22 matches ไม้ขีดไฟ   

23 rope เชือก   

24 torch ไฟฉาย   

25 trip การเดินทาง   

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



Unit 15 

No, words meaning Parent teacher 

1 suitcase กระเป๋าเดินทาง   

2 sun cream  ครีมกันแดด   

3 towel ผ้าเช็ดตัว   

4 soap สบู่   

5 shampoo แชมพู   

6 hairbrush แปรงหวีผม   

7 toothbrush แปรงสีฟัน   

8 toothpaste ยาสีฟัน   

9 holiday วันหยุด   

10 help ช่วย   

11 careful  อย่างรอบคอบ   

12 tomorrow พรุ่งนี้   

13 soon ในเร็วๆนี้   

14 later ต่อมา   

15 next ต่อไป , ถัดไป   

16 camera กล้องถ่ายรูป   

17 swimsuit ชุดว่ายน้ า   

18 tonight คืนนี้   

19 fantastic น่าอัศจรรย์   

20 amusement park สวนสนุก   

21 aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า   

22 creature สิ่งมีชีวิต   

23 restaurant ภัตตาคาร   

24 brilliant ฉลาด , สดใส   

25 go hiking เดินทางไกล   
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