
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้ประกาศนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย ปี ๒๕62 เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 นักเรียนจ าเป็นจะต้องมีทักษะการอ่านและการเขียน
เบื้องต้นได้อย่างแม่นย า เพ่ือสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ จึงจัดท าบัญชีค าพ้ืนฐาน  
เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา              
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้ครูได้น าไปใช้พัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนแก่นักเรียนเบื้องต้นไปสู่การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จนเกิดความช านาญและ
พัฒนาการต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ขอขอบคุณคณะท างานที่ได้จัดท า
เอกสารเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังว่าบัญชีค าพ้ืนฐาน  เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
                  ( นายพยอม วงษ์พูล ) 

                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำช้ีแจง 
 
 บัญชีค าพ้ืนฐาน  เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษา  เล่มนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะการอ่านและ  
การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น  ไปสู่การพัฒนาในระดับช านาญ  คณะผู้จัดท าได้น าค ายากและง่ายคละกันไป 
น ามาจัดรวบรวมไว้เป็นชุดบัญชีค าตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  โดยจ าแนกเป็นชุดค าได้ ดังนี้  

๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  บัญชีค า   จ านวน  ๖๐๐  ค า   แบ่งเป็น  ๒๐  ชุดๆ ละ ๓๐  ค า 
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  บัญชีค า   จ านวน  ๗๘๐  ค า   แบ่งเป็น  ๒๖  ชุดๆ ละ ๓๐  ค า 
๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  บัญชีค า   จ านวน  ๑,๒๐๐  ค า   แบ่งเป็น  ๓๐  ชุดๆ ละ ๔๐  ค า 
๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  บัญชีค า   จ านวน  ๑,๔๐๐  ค า   แบ่งเป็น  ๓๕  ชุดๆ ละ ๔๐  ค า 
๕. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  บัญชีค า   จ านวน  ๑,๖๐๐  ค า   แบ่งเป็น  ๓๒  ชุดๆ ละ ๕๐  ค า 
๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  บัญชีค า   จ านวน  ๑,๘๐๐  ค า   แบ่งเป็น  ๓๖  ชุดๆ ละ ๕๐  ค า 

ครูผู้สอนควรน าไปฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนครั้งละ ๑ ชุด  ตั้งแต่ค าแรกจนครบ 
ทุกชุด  ควรเน้นการอ่านออกเสียงและเขียนคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักภาษา  และฝึกซ้ าอย่างสม่ าเสมอ  
จึงจะท าให้ประสบความส าเร็จ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนด าเนินการอย่างจริงจังแล้วนักเรียนจะพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว  
 
 

                                                       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ใบบัว ใบ-บัว 1 วาจา วา-จา
2 นาข้าว นา-ข้าว 2 จ าปี จ า-ปี
3 สูสี สู-สี 3 น้ าชา น้ า-ชา
4 ปราบปราม ปราบ-ปราม 4 ต่อสู้ ต่อ-สู้
5 ส่วนสูง ส่วน-สูง 5 จานข้าว จาน-ข้าว
6 ฉลาด ฉะ-หลาด 6 แจกัน แจ-กัน
7 แม่ค้า แม-่ค้า 7 นอนเปล นอน-เปล
8 เมฆฝน เมก-ฝน 8 แตงโม แตง-โม
9 กรุ๋งกร๋ิง กรุ๋ง-กร๋ิง 9 โมโห โม-โห

10 โคมไฟ โคม-ไฟ 10 ในรู ใน-รู
11 หัวใจ หัว-ไจ 11 ปิน่โต ปิน่-โต
12 ผ้าสี ผ้า-สี 12 ปล้ืมใจ ปล้ืม-ไจ
13 ช่ืนชม ช่ืน-ชม 13 ครวญช้าง ครวน-ช้าง
14 บทเรียน บด-เรียน 14 วาดเขียน วาด-เขียน
15 เกี่ยวข้าว เกี่ยว-ข้าว 15 ปีระกา ป-ีระ-กา
16 ท่ัวไป ท่ัว-ไป 16 ชกมวย ชก-มวย
17 มะลิลา มะ-ลิ-ลา 17 เฝูาดู เฝูา-ดู
18 กอหญ้า กอ-หยา้ 18 ล าบาก ล า-บาก
19 กางมุง้ กาง-มุง้ 19 ร าพงึ ร า-พงึ
20 วันนี้ วัน-นี้ 20 เยบ็ผ้า เยบ็-ผ้า
21 หอมแดง หอม-แดง 21 ถั่วงอก ถั่ว-งอก
22 ปวดขา ปวด-ขา 22 รถพว่ง รถ-พว่ง
23 เท่ียงวัน เท่ียง-วัน 23 ครีบปลา ครีบ-ปลา
24 ละเมิด ละ-เมิด 24 ปรบมือ ปรบ-มือ
25 ย่ าแย่ ย่ า-แย่ 25 ประตู ประ-ตู
26 สงสาร สง-สาน 26 ชะโงก ชะ-โงก
27 ร้อยกรอง ร้อย-กรอง 27 พรวนดิน พรวน-ดิน
28 สามัคคี สา-มัก-คี 28 สังกะสี สัง-กะ-สี
29 รักษา รัก-สา 29 มะนาว มะ-นาว
30 บันได บัน-ได 30 ลูกเจีย๊บ ลูก-เจีย๊บ

หน้า ๑

บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๑ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ภูเขา ภ-ูเขา 1 ภาษา พา-สา
2 หน้าหนาว หน้า-หนาว 2 กีฬา ก-ีลา
3 คูนา คู-นา 3 การบ้าน กาน-บ้าน
4 ขี่ม้า ขี-่ม้า 4 ฉีดยา ฉีด-ยา
5 ฝูงปลา ฝูง-ปลา 5 นิยาย น-ิยาย
6 อาหาร อา-หาน 6 ทาแปูง ทา-แปูง
7 เทยา เท-ยา 7 แม่น้ า แม-่น้ า
8 ร้องเพลง ร้อง-เพลง 8 แห้งแล้ง แห้ง-แล้ง
9 ไถนา ไถ-นา 9 ลิเก ลิ-เก

10 เฉไฉ เฉ-ไฉ 10 ใกล้ชิด ใกล้-ชิด
11 ฝ๎กใฝุ ฝ๎ก-ไฝุ 11 กระเปา กระ-เปา
12 ส่ีห้า ส่ี-ห้า 12 ถือแห ถือ-แห
13 บานช่ืน บาน-ช่ืน 13 ก าไลมือ ก า-ไล-มือ
14 วงกลม วง-กลม 14 ขัดเขิน ขัด-เขิน
15 กุนเชียง กุน-ชียง 15 เตียงนอน เตียง-นอน
16 ร้ัวบ้าน ร้ัว-บ้าน 16 ชาวสวน ชาว-สวน
17 กะปิ กะ-ปิ 17 ออมสิน ออม-สิน
18 มือขวา มือ-ขวา 18 รังนก รัง-นก
19 พึ่งพา พึ่ง-พา 19 คางคก คาง-คก
20 ชายฝ่๎ง ชาย-ฝ่๎ง 20 ผักบุง้ ผัก-บุง้
21 เช็ดตัว เช็ด-ตัว 21 กกไข่ กก-ไข่
22 ร่าเริง ร่า-เริง 22 น้ าตาล น้ า-ตาน
23 สิงโต สิง-โต 23 กว้างขวาง กว้าง-ขวาง
24 ใบเตย ใบ-เตย 24 เด็กไทย เด็ก-ไท
25 วันสงกรานต์ วัน-สง-กราน 25 นอนหลับ นอน-หลับ
26 เก๋ไก๋ เก-๋ไก๋ 26 แกว่ง แกว่ง
27 ตะโกน ตะ-โกน 27 ขอโทษ ขอ-โทด
28 ท้องถิ่น ท้อง-ถิ่น 28 แยกเขี้ยว แยก-เขี้ยว
29 ปลาโลมา ปลา-โล-มา 29 ทักทาย ทัก-ทาย
30 พระมหากษัตริย์ พระ-มะ-หา-กะ-สัด 30 ปลาหมึก ปลา-หมึก

หน้า 2

บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๓ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ปีเถาะ ป-ีเถาะ 1 ราชา รา-ชา
2 ว่าวจฬุา ว่าว-จ-ุลา 2 ส าลี ส า-ลี
3 ตีงู ตี-งู 3 มากมาย มาก-มาย
4 มีดบาด มีด-บาด 4 หวีผม หว-ีผม
5 ขีดเส้น ขีด-เส้น 5 นาฬิกา นา-ลิ-กา
6 ศาสนา สาด-สะ-หนา 6 แก่งแยง่ แก่ง-แยง่
7 เวลา เว-ลา 7 แมงมุม แมง-มุม
8 จระเข้ จอ-ระ-เข้ 8 กลางแจง้ กลาง-แจง้
9 โลเล โล-เล 9 ก๋วยเต๋ียว ก๋วย-เต๋ียว

10 โตไว โต-ไว 10 มะไฟ มะ-ไฟ
11 หลงใหล หลง-ไหล 11 โรงเรียน โรง-เรียน
12 สาคู สา-คู 12 ยนืตรง ยนื-ตรง
13 ล่ืนล้ม ล่ืน-ล้ม 13 เส้ือยดื เส้ือ-ยดื
14 ก าลังใจ ก า-ลัง-ไจ 14 ข้าวเปลือก ข้าว-เปลือก
15 ระเบียบ ระ-เบียบ 15 นกเอี้ยง นก-เอี้ยง
16 มัวเมา มัว-เมา 16 ทองม้วน ทอง-ม้วน
17 กะละแม กะ-ละ-แม 17 ชนะ ชะ-นะ
18 ไขว่คว้า ไขว-่คว้า 18 เกาหลัง เกา-หลัง
19 จงูมือ จงู-มือ 19 มดแดง มด-แดง
20 สุดท้าย สุด-ท้าย 20 น้ าอุ่น น้ า-อุ่น
21 พอใจ พอ-ไจ 21 จิง้จก จิง้-จก
22 เขินอาย เขิน-อาย 22 พกิาร พ-ิกาน
23 ปีใหม่ ป-ีไหม่ 23 ถนน ถะ-หนน
24 ในท่ีสุด ไน-ท่ี-สุด 24 กะพริบ กะ-พริบ
25 ฝุามือ ฝุา-มือ 25 อยา่งไร หยา่ง-ไร
26 รสเค็ม รด-เค็ม 26 ฟตุบอล ฟดุ-บอน
27 พระประธาน พระ-ประ-ทาน 27 สวัสดี สะ-หวัด-ดี
28 เมืองไทย เมือง-ไท 28 ขี้อ้อน ขี-้อ้อน
29 ตลอด ตะ-หลอด 29 วันอาทิตย์ วัน-อา-ทิด
30 สีน้ าเงิน สี-น้ า-เงิน 30 ไตรรงค์ ไตร-รง

หน้า 3

บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๕ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 คุณครู คุน-ครู 1 คาถา คา-ถา
2 อีกา อ-ีกา 2 ผีเส้ือ ผี-เส้ือ
3 เต้าหู้ เต้า-หู้ 3 หลากหลาย หลาก-หลาย
4 ว่ายน้ า ว่าย-น้ า 4 รีดผ้า รีด-ผ้า
5 รูปภาพ รูบ-พาบ 5 นิทาน น-ิทาน
6 อากาศ อา-กาด 6 แอบแฝง แอบ-แฝง
7 เพิ่มเติม เพิ่ม-เติม 7 แมงปุอง แมง-ปุอง
8 ของเล่น ของ-เล่น 8 แต่งงาน แต่ง-งาน
9 เสียงดัง เสียง-ดัง 9 โยเย โย-เย

10 ไฟไหม้ ไฟ-ไหม้ 10 อะไร อะ-ไร
11 รักใคร่ รัก-ไคร่ 11 หนังสือ หนัง-สือ
12 ถูไถ ถ-ูไถ 12 ด่ืมนม ด่ืม-นม
13 กลางคืน กลาง-คืน 13 สบู่ สะ-บู่
14 สับปะรด สับ-ปะ-รด 14 ฝึกฝน ฝึก-ฝน
15 เทียนไข เทียน-ไข 15 ตะเกียบ ตะ-เกียบ
16 เขาวัว เขา-วัว 16 กรวดน้ า กรวด-น้ า
17 มุทะลุ ม-ุทะ-ลุ 17 สะพาน สะ-พาน
18 เช้าตรู่ เช้า-ตรู่ 18 กระต่าย กระ-ต่าย
19 พี่น้อง พี-่น้อง 19 ร้อนใจ ร้อน-ไจ
20 ปุาทึบ ปุา-ทึบ 20 ไข่มุก ไข่-มุก
21 พดัลม พดั-ลม 21 คอกหมู คอก-หมู
22 ค านับ ค า-นับ 22 ซาลาเปา ซา-ลา-เปา
23 ใบระกา ใบ-ระ-กา 23 จ้ าจี้ จ้ า-จี้
24 เยือ่ใย เยือ่-ไย 24 แกงเผ็ด แกง-เผ็ด
25 เกะกะ เกะ-กะ 25 เคาะโต๊ะ เคาะ-โต๊ะ
26 วันขึ้นปีใหม่ วัน-ขึ้น-ป-ีไหม่ 26 พน่น้ า พน่-น้ า
27 ดินโปุง ดิน-โปุง 27 ก้อนหิน ก้อน-หิน
28 มะพร้าว มะ-พร้าว 28 อุตส่าห์ อุด-ส่า
29 เหนือ่ย เหนือ่ย 29 ชาติไทย ชาด-ไท
30 แผนท่ี แผน-ท่ี 30 รุกราน รุก-ราน
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ค าที่ ค า ค าอ่าน                                                                                                                                                                                         ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ตู้ยา ตู้-ยา 1 ดารา ดา-รา
2 ฝาชี ฝา-ชี 2 ฝีมือ ฝี-มือ
3 หารือ หา-รือ 3 พอ่แม่ พอ่-แม่
4 กางปีก กาง-ปีก 4 หน้าท่ี หน้า-ท่ี
5 ธูปเทียน ทูป-เทียน 5 ราชินี รา-ชิ-นี
6 ร่างกาย ร่าง-กาย 6 แดดอ่อน แดด-อ่อน
7 เทพี เท-พี 7 แว่นตา แว่น-ตา
8 เทน้ า เท-น้ า 8 แน่นหนา แน่น-หนา
9 ท่องเท่ียว ท่อง-เท่ียว 9 เพงิพกั เพงิ-พกั

10 ไกวเปล ไกว-เปล 10 ใบไม้ ไบ-ไม้
11 ใต้ถุน ไต้-ถุน 11 โบกมือ โบก-มือ
12 น่ารัก น่า-รัก 12 แกงจดื แกง-จดื
13 เช่ือถือ เช่ือ-ถือ 13 ผ่าฟนื ผ่า-ฟนื
14 ข้างหน้า ข้าง-หน้า 14 ไก่เขี่ย ไก-่เขี่ย
15 เรียบร้อย เรียบ-ร้อย 15 นักเรียน นัก-เรียน
16 เกาหัว เกา-หัว 16 หนวดแมว หนวด-แมว
17 พายุ พา-ยุ 17 หมาปุา หมา-ปุา
18 หัวปลี หัว-ปลี 18 ปีนปุาย ปีน-ปุาย
19 ช่างไม้ ช่าง-ไม้ 19 ริมบึง ริม-บึง
20 ยงุลาย ยงุ-ลาย 20 โอ่งน้ า โอ่ง-น้ า
21 นิว้ก้อย นิว้-ก้อย 21 ไม้เท้า ไม้-เท้า
22 ขวดน้ า ขวด-น้ า 22 กวาง กวาง
23 ละลาย ละ-ลาย 23 คึกคัก คึก-คัก
24 ดวงดาว ดวง-ดาว 24 ปะแปะ ปะ-แปะ
25 กับข้าว กับ-ข้าว 25 กราบขอพร กราบ-ขอ-พอน
26 ประโยชน์ ประ-โหยด 26 ฝุายใด ฝุาย-ใด
27 ตล่ิง ตะ-หล่ิง 27 น้ าแข็ง น้ า-แข็ง
28 ครวญคราง ครวน-คราง 28 ด้ือดึง ด้ือ-ดึง
29 กระดาษ กระ-ดาด 29 เรียบร้อย เรียบ-ร้อย
30 ไม้ตรี ไม้-ตรี 30 เอื้อเฟื้อ เอื้อ-เฟื้อ

บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่9
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 หมูบ่้าน หมู-่บ้าน 1 มานา มา-นา
2 นาที นา-ที 2 เด็กดี เด็ก-ดี
3 ราวี รา-วี 3 ดีใจ ดี-ไจ
4 ข้าวบูด ข้าว-บูด 4 ปากกา ปาก-กา
5 ปูยุา่ ปู-ุยา่ 5 ลางสาด ลาง-สาด
6 แม่ไก่ แม-่ไก่ 6 แก้ไข แก-้ไข
7 เฮฮา เฮ-ฮา 7 แมลงวัน มะ-แลง-วัน
8 เพดาน เพ-ดาน 8 เล่นน้ า เล่น-น้ า
9 ไกลลิบ ไกล-ลิบ 9 โปฺะไฟ โปฺะ-ไฟ

10 เสือดาว เสือ-ดาว 10 ข้าวโพด ข้าว-โพด
11 ใยแมงมุม ไย-แมง-มุม 11 ส่งเสียง ส่ง-เสียง
12 เคร่ืองเขียน เคร่ือง-เขียน 12 ต่ืนนอน ต่ืน-นอน
13 ซ่ือสัตย์ ซ่ือ-สัด 13 ฟื้นไข้ ฟื้น-ไข้
14 ตัวเต้ีย ตัว-เต้ีย 14 แม่เบีย้ แม-่เบีย้
15 เสียใจ เสีย-ใจ 15 จอบเสียม จอบ-เสียม
16 แม่ครัว แม-่ครัว 16 ขวดน้ า ขวด-น้ า
17 สุขา สุ-ขา 17 ตกใจ ตก-ใจ
18 น่ากลัว น่า-กลัว 18 มิดชิด มิด-ชิด
19 วิง่แข่ง วิง่-แข่ง 19 นักสืบ นัก-สืบ
20 ใส่ปุย ใส่-ปุย 20 วางแผน วาง-แผน
21 ห้องน้ า ห้อง-น้ า 21 โวยวาย โวย-วาย
22 บ้วนปาก บ้วน-ปาก 22 โกรธ โกรด
23 เน่าเฟะ เน่า-เฟะ 23 เลอะเทอะ เลอะ-เทอะ
24 ชักชวน ชัก-ชวน 24 ครอบครัว ครอบ-ครัว
25 เกี่ยวข้าว เกี่ยว-ข้าว 25 สรงน้ าพระ สง-น้ า-พระ
26 ช้อนส้อม ช้อน-ส้อม 26 พวงมาลัย พวง-มา-ไล
27 คุ้ยเขี่ย คุ้ย-เขี่ย 27 ใจกว้าง ใจ-กว้าง
28 สารพดั สา-ระ-พดั 28 สังเกต สัง-เกด
29 ปกติ ปก-กะ-ติ/ปะ-กะ-ติ 29 เหงาหงอย เหงา-หงอย
30 ปลายทาง ปลาย-ทาง 30 นิทานอีสป น-ิทาน-อ-ีสบ
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ราคา รา-คา 1 ตายาย ตา-ยาย
2 ทาสี ทา-สี 2 ถูขา ถ-ูขา
3 ท่าทาง ท่า-ทาง 3 ดูแล ดู-แล
4 ขนมจนี ขะ-หนม-จนี 4 หน้าต่าง หน้า-ต่าง
5 กางเกง กาง-เกง 5 วินาที ว-ินา-ที
6 ลูกช้าง ลูก-ช้าง 6 สีแดง สี-แดง
7 กาแฟ กา-แฟ 7 ลูกแมว ลูก-แมว
8 เล่นเกม เล่น-เกม 8 ล าธาร ล า-ทาน
9 หัวไหล่ หัว-ไหล่ 9 โสภา โส-พา

10 เหลวไหล เหลว-ไหล 10 ลูกโปุง ลูก-โปุง
11 บ้าใบ้ บ้า-ไบ้ 11 ไก่แจ้ ไก-่แจ้
12 มือถือ มือ-ถือ 12 ปูายช่ือ ปูาย-ช่ือ
13 กิ้งกือ กิ้ง-กือ 13 ผ่ืนคัน ผ่ืน-คัน
14 เลียมือ เลีย-มือ 14 เร่ียไร เร่ีย-ไร
15 งัวเงีย งัว-เงีย 15 เหรียญบาท เหรียน-บาด
16 น้ าท่วม น้ า-ท่วม 16 หม้อข้าว หม้อ-ข้าว
17 อุบาย อ-ุบาย 17 หน้าต่าง หน้า-ต่าง
18 มีแผล ม-ีแผล 18 ถุงเท้า ถุง-เท้า
19 ก าแพง ก า-แพง 19 ฝูงผ้ึง ฝูง-ผ้ึง
20 กระบุง กระ-บุง 20 วังเวง วัง-เวง
21 ไก่ฟาู ไก-่ฟาู 21 ข้าวโพด ข้าว-โพด
22 ถ้วยชาม ถ้วย-ชาม 22 น้ าเดือด น้ า-เดือด
23 เตะบอล เตะ-บอน 23 ปุงูกี๋ ปุงู-กี๋
24 ล่วงหล่น ล่วง-หล่น 24 นะจะ๊ นะ-จะ๊
25 ตักน้ า ตัก-น้ า 25 หมุนเวียน หมุน-เวียน
26 ขยนั ขะ-หยนั 26 สักครู่ สัก-ครู่
27 บ่อทราย บ่อ-ซาย 27 คร้ืนเครง คร้ืน-เครง
28 หัดปรือ หัด-ปรือ 28 สุขสันต์ สุก-สัน
29 คลาน คลาน 29 กระโดด กระ-โดด
30 ประเปรียว ประ-เปรียว 30 ชัดเจน ชัด-เจน
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ศาลา สา-ลา 1 ปาก ปาก
2 กากี กา-กี 2 ปูนา ป-ูนา
3 ฝูงกา ฝูง-กา 3 สีขาว สี-ขาว
4 ผู้ชาย ผู้-ชาย 4 ค้าขาย ค้า-ขาย
5 เก้าอี้ เก้า-อี้ 5 ลานบ้าน ลาน-บ้าน
6 ชูงวง ชู-งวง 6 แบ่งป๎น แบ่ง-ป๎น
7 รุ่งเรือง รุ่ง-เรือง 7 แตงกวา แตง-กวา
8 แข่งขัน แข่ง-ขัน 8 กระดึง กระ-ดึง
9 เป็นไข้ เป็น-ไข้ 9 โถชา โถ-ชา

10 ใบชา ไบ-ชา 10 ขโมย ขะ-โมย
11 ล าไย ล า-ไย 11 ช้ีมือ ช้ี-มือ
12 กระบือ กระบือ 12 ร่มร่ืน ร่ม-ร่ืน
13 ซ้ือของ ซ้ือของ 13 เล็บมือ เล็บ-มือ
14 ลูกเป็ด ลูกเป็ด 14 วิง่เปีย้ว วิง่-เปีย้ว
15 หัวเสีย หัวเสีย 15 เปรียบเทียบ เปรียบ-เทียบ
16 บวกเลข บวก-เลก 16 มะเขือ มะ-เขือ
17 ระวัง ระวัง 17 เสียใจ เสีย-ไจ
18 ใจกล้า ใจ-กล้า 18 หุงข้าว หุง-ข้าว
19 วังเวง วัง-เวง 19 ยืน่แขน ยืน่-แขน
20 ดูดฝุุน ดูด-ฝุุน 20 ไม้เอก ไม้-เอก
21 ห้อยโหน ห้อย-โหน 21 มีดพร้า มีด-พร้า
22 ในสวน ใน-สวน 22 แสงแดด แสง-แดด
23 โยกตัว โยก-ตัว 23 น้ าขุ่น น้ า-ขุ่น
24 เถลไถล ถะ-เหล-ถะ-ไหล 24 ก่อไฟ ก่อ-ไฟ
25 พื้นดิน พื้น-ดิน 25 จงัหวัด จงั-หวัด
26 อร่อย อะ-หร่อย 26 สาดน้ า สาด-น้ า
27 ซู่ซ่า ซู่-ซ่า 27 บทอาขยาน บด-อา-ขะ-หยาน
28 เห็ดฟาง เห็ด-ฟาง 28 ขนาด ขะ-หนาด
29 กตัญํู กะ-ตัน-ยู 29 กระหยิม่ใจ กระ-หยิม่-ไจ
30 โรงเล่ือย โรง-เล่ือย 30 ลดเล้ียว ลด-เล้ียว
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อาชา อา-ชา 1 ถาด ถาด
2 ทีวี ที-วี 2 หนาเตอะ หนา-เตอะ
3 ม้าลาย ม้า-ลาย 3 ล้างหน้า ล้าง-หน้า
4 ชมพู ชม-พู 4 หลังคา หลัง-คา
5 เจบ็ปุวย เจบ็-ปุวย 5 งามตา งาม-ตา
6 เด็กเล็ก เด็ก-เล็ก 6 แข็งแรง แข็ง-แรง
7 ทะเล ทะ-เล 7 แปรงฟน๎ แปรง-ฟน๎
8 แก้วแตก แก้ว-แตก 8 กระพรวน กระ-พรวน
9 ไพเราะ ไพ-เราะ 9 โกโก้ โก-โก้

10 ตาใส ตา-ไส 10 ผู้ใหญ่ ผู้-ไหญ่
11 ร้องไห้ ร้อง-ไห้ 11 ถือไม้ ถือ-ไม้
12 สะดือ สะ-ดือ 12 ช่ืนใจ ช่ืน-ใจ
13 ยืน่มือ ยืน่-มือ 13 เข้าแถว เข้า-แถว
14 ผมเปีย ผม-เปีย 14 รสเปร้ียว รด-เปร้ียว
15 เหยีย่ว เหยีย่ว 15 ร้องเรียก ร้อง-เรียก
16 ง่วงนอน ง่วง-นอน 16 เรือใบ เรือ-ใบ
17 ต้นไม้ ต้น-ไม้ 17 เขยา่ ขะ-เหยา่
18 แกงหมู แกง-หมู 18 นกยงู นก-ยงู
19 ขี้ลืม ขี-้ลืม 19 ยงิปืน ยงิ-ปืน
20 รุ่งเช้า รุ่ง-เช้า 20 ทาแปูง ทา-แปูง
21 รดน้ า รด-น้ า 21 เทียนไข เทียน-ไข
22 อ้วนท้วน อ้วน-ท้วน 22 นิว้โปูง นิว้-โปูง
23 ข้ามร้ัว ข้าม-ร้ัว 23 แก้มแดง แก้ม-แดง
24 ผักกาด ผัก-กาด 24 ช่วยด้วย ช่วย-ด้วย
25 กะละมัง กะ-ละ-มัง 25 คู้เข่า คู้-เข่า
26 เรียนเก่ง เรียน-เก่ง 26 ความสะอาด ความ-สะ-อาด
27 โยกเยก โยก-เยก 27 รถไฟ รด-ไฟ
28 ผลไม้ ผน-ละ-ไม้ 28 จมูก จะ-หมูก
29 หน้ากาก หน้า-กาก 29 หมาจิง้จอก หมา-จิง้-จอก
30 ชะล่าใจ ชะ-ล่า-ใจ 30 ซ่อนตัว ซ่อน-ตัว
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ทายา ทา-ยา 1 ปลาทู ปลา-ทู
2 ชะนี ชะ-นี 2 รูปู รู-ปู
3 ยรีาฟ ย-ีร้าบ 3 เยบ็ผ้า เยบ็-ผ้า
4 ความรู้ ความ-รู้ 4 นกยงู นก-ยงู
5 อาศัย อา-ไส 5 วิตามิน วิด-ตา-มิน
6 หายใจ หาย-ไจ 6 สนามหญ้า สะ-หนาม-หยา้
7 ท้องฟาู ท้อง-ฟาู 7 เดือดร้อน เดือด-ร้อน
8 การบ้าน กาน-บ้าน 8 เข้าแถว เข้า-แถว
9 สีเขียว สี-เขียว 9 แมวน้ า แมว-น้ า

10 ขนมเค้ก ขะ-หนม-เค้ก 10 เปิดฝา เปิด-ฝา
11 เต้นร า เต้น-ร า 11 ก๋วยเต๋ียว ก๋วย-เต๋ียว
12 ของแถม ของ-แถม 12 เหีย่วเฉา เหีย่ว-เฉา
13 ทันที ทัน-ที 13 ขรุขระ ขรุ-ขระ
14 ตาโต ตา-โต 14 กวาดบ้าน กวาด-บ้าน
15 โซเซ โซ-เซ 15 ความสุข ความ-สุก
16 กราบพระ กราบ-พระ 16 ท าบุญ ท า-บุน
17 ลูกสะใภ้ ลูก-สะ-ไภ้ 17 สัญญาณ สัน-ยาน
18 กอไผ่ กอ-ไผ่ 18 ตัวอยา่ง ตัว-อยา่ง
19 ช้างน้อย ช้าง-น้อย 19 กระพอื กระ-พอื
20 ฮือฮือ ฮือ-ฮือ 20 ชุ่มช้ืน ชุ่ม-ช้ืน
21 ให้ยมื ให-้ยมื 21 กล้วย กล้วย
22 ยูย่ี่ ยู-่ยี่ 22 ทุเรียน ทุ-เรียน
23 ไข่เจยีว ไข่-เจยีว 23 ช่ัวดี ช่ัว-ดี
24 มะม่วง ม-ะม่วง 24 แนะน า แนะ-น า
25 ต่ืนเต้น ต่ืน-เต้น 25 บุหร่ี บ-ุหร่ี
26 ตะขาบ ตะ-ขาบ 26 ฝูงลิง ฝูง-ลิง
27 นักเลง นัก-เลง 27 เช่ือฟง๎ เช่ือ-ฟง๎
28 ท้องฟาู ท้อง-ฟาู 28 เปิดฝา เปิด-ฝา
29 ชิงช้า ชิง-ช้า 29 ซ้ายขวา ซ้าย-ขวา
30 กระโจน กระ-โจน 30 กุ๊กไก่ กุ๊ก-ไก่

หน้า 10

บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๑๙ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ชดุที ่๒๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 โบ โบ 1 ถ้า ถ้า
2 ไข่ ไข่ 2 พอ พอ
3 เล้า เล้า 3 วาง วาง
4 ราด ราด 4 บ้าง บ้าง
5 บิน บิน 5 ถาม ถาม
6 ปีก ปีก 6 ห้าม ห้าม
7 ยิม้ ยิม้ 7 ฝาก ฝาก
8 มอง มอง 8 จงึ จงึ
9 ไหว้ ไหว้ 9 แน่น แน่น

10 รูป รูบ 10 ก่อน ก่อน
11 แคร่ แคร่ 11 ก้อน ก้อน
12 ถ้วย ถ้วย 12 รอบ รอบ
13 ตะกร้า ตะ-กร้า 13 ฟก๎ ฟก๎
14 พึ่บพั่บ พึ่บ-พั่บ 14 เก็บ เก็บ
15 สีแดง สี-แดง 15 คง คง
16 สีเขียว สี-เขียว 16 อด อด
17 ผู้หญิง ผู้-หยงิ 17 ใคร ไคร
18 หลังคา หลัง-คา 18 พร้อม พร้อม
19 น้ําหวาน น้ํา-หวาน 19 พรวด พรวด
20 น้ําแข็ง น้ํา-แข็ง 20 ใกล้ ไกล้
21 น้ําแข็งกด น้ํา-แข็ง-กด 21 เหลือ เหลือ
22 น้ําแข็งไส น้ํา-แข็ง-ไส 22 หวาน หวาน
23 ไม้เสียบ ไม้-เสียบ 23 หยบิ หยบิ
24 ย่ําเท้า ย่ํา-เท้า 24 โอ้โฮ โอ-้โฮ
25 กระติก กระ-ติก 25 เจา้ของ เจา้-ของ
26 นัง่ยอง ๆ นัง่-ยอง-ยอง 26 น่ากิน น่า-กิน
27 เต้นระบํา เต้น-ระ-บํา 27 สําหรับ สํา-หรับ
28 ผมทรงน้ําพุ ผม-ซง-น้ํา-พุ 28 ช่ืนใจ ช่ืน-ไจ
29 ขํา ขํา 29 ขอโทษ ขอ-โทด
30 อ้า อ้า 30 ต้ังท่า ต้ัง-ท่า

บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๑ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๒
หน้า ๑๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 สลับ สะ-หลับ 1 ด้ิน ด้ิน
2 เสียสละ เสีย-สะ-หละ 2 คิด คิด
3 รสชาติ รด-ชาด 3 ถีบ ถีบ
4 เกา เกา 4 คุย คุย
5 แฉะ แฉะ 5 ซุย ซุย
6 บ่อ บ่อ 6 ลูก ลูก
7 หัว หัว 7 แรง แรง
8 ข่าว ข่าว 8 เคย เคย
9 แอ่ง แอ่ง 9 เลย เลย

10 ท้อง ท้อง 10 ฝ่๎ง ฝ่๎ง
11 โอบ โอบ 11 เลือก เลือก
12 กอด กอด 12 คัน คัน
13 ตัด ตัด 13 พกั พกั
14 ขัง ขัง 14 เก่ง เก่ง
15 เสียม เสียม 15 เกิด เกิด
16 ไหล่ ไหล่ 16 เชิญ เชิน
17 เต็ม เต็ม 17 ร่วน ร่วน
18 ตะโกน ตะ-โกน 18 รวม รวม
19 ประชุม ประ-ชุม 19 เกรง เกรง
20 ถล่ม ถะ-หล่ม 20 ครับ ครับ
21 ปางช้าง ปาง-ช้าง 21 พลิก พลิก
22 ขบวน ขะ-บวน 22 อยาก หยาก
23 ไถ ไถ 23 หนึง่ หนึง่
24 เอา เอา 24 หลวง หลวง
25 แวะ แวะ 25 อาสา อา-สา
26 แก้ แก้ 26 วิธี ว-ิที
27 เผียะ เผียะ 27 น้ําปุา น้ํา-ปุา
28 ห่าง ห่าง 28 มะรืน มะ-รืน
29 นาน นาน 29 ทํางาน ทํา-งาน
30 มาก มาก 30 ว่าจา้ง ว่า-จา้ง

หน้า ๑๒
บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๓ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ใจหาย ไจ-หาย 1 ผีเส้ือ ผี-เส้ือ
2 เสียหาย เสีย-หาย 2 มะเขือ มะ-เขือ
3 หน้าเสีย หน้า-เสีย 3 มะขาม มะ-ขาม
4 ไหลบ่า ไหล-บ่า 4 กิ่งไม้ กิ่ง-ไม้
5 ข้างล่าง ข้าง-ล่าง 5 จกัจัน่ จกั-กะ-จัน่
6 กํานัน กํา-นัน 6 กระต่าย กระ-ต่าย
7 ลงมือ ลง-มือ 7 กระบอก กระ-บอก
8 ตกลง ตก-ลง 8 กระทง กระ-ทง
9 จํานวน จํา-นวน 9 ใบตอง ไบ-ตอง

10 ทางการ ทาง-กาน 10 ใบตองตึง ไบ-ตอง-ตึง
11 ต้องการ ต้อง-กาน 11 เผา เผา
12 พยกัหน้า พะ-ยกั-หน้า 12 ใต้ ไต้
13 บริเวณ บอ-ริ-เวน 13 ท่ัว ท่ัว
14 ปลอดภัย ปลอด-ไพ 14 ราว ราว
15 ไฟ ไฟ 15 ยิง่ ยิง่
16 แกะ แกะ 16 หิว หิว
17 งอ งอ 17 มิด มิด
18 ห่อ ห่อ 18 บึง บึง
19 ยา่ง ยา่ง 19 ซ่ึง ซ่ึง
20 สูง สูง 20 ลึก ลึก
21 นึง่ นึง่ 21 หุง หุง
22 ท้ิง ท้ิง 22 สุก สุก
23 ผัก ผัก 23 กูบ กูบ
24 นก นก 24 แทบ แทบ
25 บน บน 25 แทน แทน
26 โยน โยน 26 เอย เอย
27 เมฆ เมก 27 พอก พอก
28 ลอย ลอย 28 ส่ัง ส่ัง
29 ปลา ปลา 29 นัด นัด
30 หมา หมา 30 งง งง

หน้า ๑๓
บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ 5 บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อบ อบ 1 ดินเหนียว ดิน-เหนียว
2 เปิบ เปิบ 2 เห็ดหอม เห็ด-หอม
3 ท่วม ท่วม 3 เดินทาง เดิน-ทาง
4 พวก พวก 4 เนือ้เค็ม เนือ้-เค็ม
5 พชื พดื 5 ชนิด ชะ-นิด
6 พริก พริก 6 เมล็ด มะ-เล็ด
7 น้ําพริก น้ํา-พริก 7 ธรรมชาติ ทํา-มะ-ชาด
8 เตรียม เตรียม 8 ทาง ทาง
9 แปลก แปลก 9 ฟนื ฟนื

10 กล่ิน กล่ิน 10 ยงุ ยงุ
11 กลุ่ม กลุ่ม 11 พดั พดั
12 กว้าง กว้าง 12 กลัว กลัว
13 หนา หนา 13 เต็นท์ เต็น
14 ใหม่ ไหม่ 14 ผ้าม่าน ผ้า-ม่าน
15 หมก หมก 15 ก่อไฟ ก่อ-ไฟ
16 นานา นา-นา 16 สุมไฟ สุม-ไฟ
17 ใบไผ่ ไบ-ไผ่ 17 ก้อนหิน ก้อน-หิน
18 สีขาว สี-ขาว 18 ไฟฉาย ไฟ-ฉาย
19 ชาวปุา ชาว-ปุา 19 ตะเกียบ ตะ-เกียบ
20 ของใช้ ของ-ไช้ 20 ทุเรียน ทุ-เรียน
21 ท้องฟาู ท้อง-ฟาู 21 หินงอก หิน-งอก
22 ได้ยนิ ได้-ยนิ 22 หินยอ้ย หิน-ยอ้ย
23 โยกเยก โยก-เยก 23 ท่ีพกั ท่ี-พกั
24 ข้าวปุา ข้าว-ปุา 24 อมยิม้ อม-ยิม้
25 ข้าวบ้าน ข้าว-บ้าน 25 แม่มด แม-่มด
26 ข้าวหลาม ข้าว-หลาม 26 ล้อมวง ล้อม-วง
27 หม้อข้าว หม้อ-ข้าว 27 พนมมือ พะ-นม-มือ
28 อาหาร อา-หาน 28 เพชร เพด็
29 ปุาโปร่ง ปุา-โปร่ง 29 ช่ือ ช่ือ
30 เช้าตรู่ เช้า-ตรู่ 30 กาง กาง

หน้า ๑๔
บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๗ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ร้าย ร้าย 1 เพลิดเพลิน เพลิด-เพลิน
2 ลืม ลืม 2 ตะไคร้หอม ตะ-ไคร้-หอม
3 มืด มืด 3 อธิษฐาน อะ-ทิด-ถาน
4 มุม มุม 4 คู่ คู่
5 จดุ จดุ 5 ตู้ ตู้
6 สุด สุด 6 ซ้ือ ซ้ือ
7 โน้น โน้น 7 ก้าว ก้าว
8 ค่อย ค่อย 8 อ่าน อ่าน
9 เด๋ียว เด๋ียว 9 ชิม ชิม

10 ทัน ทัน 10 เงิน เงิน
11 มัว มัว 11 ส้ม ส้ม
12 อาจ อาด 12 กะทิ กะทิ
13 สาป สาบ 13 น้องชาย น้อง-ชาย
14 เร่ง เร่ง 14 มะม่วง มะ-ม่วง
15 เอน เอน 15 ผักบุง้ ผัก-บุง้
16 เล็ก เล็ก 16 บะหมี่ บะ-หมี่
17 ลม ลม 17 ขับรถ ขับ-รด
18 คร้ึม คร้ึม 18 ก๋วยเต๋ียว ก๋วย-เต๋ียว
19 หนี หนี 19 เคร่ืองเขียน เคร่ือง-เขียน
20 หนาม หนาม 20 น้อยหน่า น้อย-หน่า
21 หนาว หนาว 21 ธนาคาร ทะ-นา-คาน
22 หน่อย หน่อย 22 มะพร้าวอ่อน มะ-พร้าว-อ่อน
23 เหนือ่ย เหนือ่ย 23 ไอศกรีม ไอ-สะ-กรีม
24 ทําไม ทํา-ไม 24 เยน็ตาโฟ เยน็-ตา-โฟ
25 หายใจ หาย-ไจ 25 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง-ปรับ-อา-กาด
26 ค่อนข้าง ค่อน-ข้าง 26 ปุมุ ปุมุ
27 กําลัง กํา-ลัง 27 แลก แลก
28 กลางวัน กลาง-วัน 28 เยีย่ม เยีย่ม
29 สบตา สบ-ตา 29 เท่ียว เท่ียว
30 แมลง มะ-แลง 30 เมือง เมือง

หน้า ๑๕
บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๙ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๑๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เพิ่ม เพิ่ม 1 ชะนี ชะ-นี
2 ส่วน ส่วน 2 ท่ีนอน ท่ี-นอน
3 ธุระ ทุ-ระ 3 งานบ้าน งาน-บ้าน
4 รู้สึก รู้-สึก 4 แบ่งป๎น แบ่ง-ป๎น
5 ชายปุา ชาย-ปุา 5 ยอดไม้ ยอด-ไม้
6 เข้าใจ เข้า-ไจ 6 ฮิปโป ฮิบ-โป
7 เจา้มือ เจา้-มือ 7 ยรีาฟ ย-ีร้าบ
8 รู้จกั รู้-จกั 8 นกขุนทอง นก-ขุน-ทอง
9 ประจํา ประ-จํา 9 สาธารณะ สา-ทา-ระ-นะ

10 เด๋ียวเดียว เด๋ียว-เดียว 10 จระเข้ จอ-ระ-เข้
11 ต่ืนเต้น ต่ืน-เต้น 11 แท่ง แท่ง
12 ต้มยาํ ต้ม-ยาํ 12 น้องชาย น้อง-ชาย
13 โอกาส โอ-กาด 13 ตอบ ตอบ
14 ตาหวาน ตา-หวาน 14 รับ รับ
15 อยา่งไร หยา่ง-ไร 15 ซน ซน
16 บัตรแข็ง บัด-แข็ง 16 วน วน
17 เยน็เฉียบ เยน็-เฉียบ 17 กรง กรง
18 วิตามินเอ ว-ิตา-มิน-เอ 18 เกล่ือน เกล่ือน
19 จดุนัดพบ จดุ-นัด-พบ 19 คลุม คลุม
20 จดุพกัช้าง จดุ-พกั-ช้าง 20 เสร็จ เส็ด
21 เจา้หน้าท่ี เจา้-หน้า-ท่ี 21 เสริม เสิม
22 เสือ เสือ 22 พอใจ พอ-ไจ
23 จาน จาน 23 น้ําใจ น้ํา-ไจ
24 ลิง ลิง 24 ท่าทาง ท่า-ทาง
25 แอบ แอบ 25 บ้านเมือง บ้าน-เมือง
26 สอน สอน 26 นิง่เฉย นิง่-เฉย
27 โหน โหน 27 ผ่ึงแดด ผ่ึง-แดด
28 พบั พบั 28 ลูกชาย ลูก-ชาย
29 คลาน คลาน 29 ลูกสาว ลูก-สาว
30 หมี หมี 30 ผ้าห่ม ผ้า-ห่ม

หน้า ๑๖
บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๑๑ บัญชคี าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒  ชดุที ่ ๑๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 วัยรุ่น ไว-รุ่น 1 กลาย กลาย
2 รักษา รัก-สา 2 เกลือ เกลือ
3 ตัดสิน ตัด-สิน 3 เปล่ียน เปล่ียน
4 กับข้าว กับ-ข้าว 4 ผลัด ผลัด
5 เอ็นดู เอ็น-ดู 5 เปร้ียว เปร้ียว
6 คําหยาบ คํา-หยาบ 6 เหยาะ เหยาะ
7 ช่วยเหลือ ช่วย-เหลือ 7 เฉพาะ ฉะ-เพาะ
8 ขยะ ขะ-หยะ 8 นักคิด นัก-คิด
9 มารยาท มา-ระ-ยาด 9 วางแผน วาง-แผน

10 ตี ตี 10 แสงแดด แสง-แดด
11 ช้ี ช้ี 11 นอกชาน นอก-ชาน
12 ซู่ ซู่ 12 ยนืยนั ยนื-ยนั
13 เขี่ย เขี่ย 13 น้ําเช่ือม น้ํา-เช่ือม
14 มีด มีด 14 หัวใจ หัว-ไจ
15 ฉีด ฉีด 15 กระทบ กระ-ทบ
16 บีบ บีบ 16 กร๊ีดกร๊าด กร๊ีด-กร๊าด
17 ด่ืม ด่ืม 17 กลางแจง้ กลาง-แจง้
18 โยน โยน 18 พรมผ้า พรม-ผ้า
19 ห่วง ห่วง 19 ครู่เดียว ครู่-เดียว
20 ขวด ขวด 20 นิดหน่อย นิด-หน่อย
21 มะนาว มะ-นาว 21 นัดหมาย นัด-หมาย
22 นกกระจอก นก-กระ-จอก 22 ละอองน้ํา ละ-ออง-น้ํา
23 นักวิทยาศาสตร์ นัก-วิด-ทะ-ยา-สาด 23 อธิบาย อะ-ทิ-บาย
24 รุ้งกินน้ํา รุ้ง-กิน-น้ํา 24 ปฏิเสธ ปะ-ติ-เสด
25 จา้ จา้ 25 การทดลอง กาน-ทด-ลอง
26 เบือ่ เบือ่ 26 สมองใส สะ-หมอง-ไส
27 แผด แผด 27 ความภูมิใจ ความ-พมู-ไจ
28 ฝอย ฝอย 28 โทรทัศน์ โท-ระ-ทัด
29 ผล ผน 29 ดวงอาทิตย์ ดวง-อา-ทิด
30 เติม เติม 30 ถุง ถุง

หน้า ๑๗
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 จอ จอ 1 ดับ ดับ
2 ห้อง ห้อง 2 ชม ชม
3 โลก โลก 3 ควัน ควัน
4 พงั พงั 4 เศร้า เส้า
5 ผักชี ผัก-ชี 5 หนอ หนอ
6 ต้ม ต้ม 6 เหม็น เหม็น
7 ทะเล ทะ-เล 7 ละลาย ละ-ลาย
8 สีฟาู สี-ฟาู 8 ฝีมือ ฝี-มือ
9 ปลูก ปลูก 9 คําถาม คํา-ถาม

10 ตะเกียบ ตะ-เกียบ 10 คําตอบ คํา-ตอบ
11 โรงงาน โรง-งาน 11 ทําลาย ทํา-ลาย
12 เปลวไฟ เปลว-ไฟ 12 อาคาร อา-คาน
13 หลอดไฟ หลอด-ไฟ 13 กังวล กัง-วน
14 ลุกไหม้ ลุก-ไหม้ 14 ก๊าซพษิ ก๊าด-พดิ
15 จมูก จะ-หมูก 15 เยน็จดั เยน็-จดั
16 เส้ือกันหนาว เส้ือ-กัน-หนาว 16 ท่อไอเสีย ท่อ-ไอ-เสีย
17 ห้องสมุด ห้อง-สะ-หมุด 17 อุตสาหกรรม อุด-สา-หะ-กํา
18 สู่ สู่ 18 ขั้วโลก ขั้ว-โลก
19 แค่ แค่ 19 ทลาย ทะ-ลาย
20 ยาง ยาง 20 สภาพ สะ-พาบ
21 ติด ติด 21 รวดเร็ว รวด-เร็ว
22 ปิด ปิด 22 แปรปรวน แปร-ปรวน
23 ซีก ซีก 23 เปล่ียนแปลง เปล่ียน-แปลง
24 อุด อุด 24 ควบคุม ควบ-คุม
25 แบบ แบบ 25 มนุษย์ มะ-นุด
26 โฟม โฟม 26 สัปดาห์ สับ-ดา,สับ-ปะ-ดา
27 ร้อน ร้อน 27 ปรกติ ปรก-กะ-ติ
28 เดียว เดียว 28 สุดสายตา สุด-สาย-ตา
29 เตือน เตือน 29 กะทันหัน กะ-ทัน-หัน
30 ภัย ไพ 30 ฤดูร้อน รึ-ดู-ร้อน
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ฤดูฝน รึ-ดู-ฝน 1 ฟง๎ ฟง๎
2 ฤดูหนาว รึ-ดู-หนาว 2 ต้ัง ต้ัง
3 อันตราย อัน-ตะ-ราย 3 เลิก เลิก
4 พลาสติก พล้าด-สะ-ติก 4 หลุม หลุม
5 น้ํามันรถ น้ํา-มัน-รด 5 หมด หมด
6 สารคดี สา-ระ-คะ-ดี 6 ราคา รา-คา
7 ภาพยนตร์ พาบ-พะ-ยน 7 ละเอียด ละ-เอียด
8 อัศจรรย์ อัด-สะ-จนั 8 ลําบาก ลํา-บาก
9 ฝ่ิน ฝ่ิน 9 แนะนํา แนะ-นํา

10 จกุ จกุ 10 ชายแดน ชาย-แดน
11 ทอ ทอ 11 สุดเสียง สุด-เสียง
12 นัง่ นัง่ 12 เดือดร้อน เดือด-ร้อน
13 หนู หนู 13 ประเทศ ประ-เทด
14 ชาวนา ชาว-นา 14 หมดแรง หมด-แรง
15 ชาวเขา ชาว-เขา 15 หน่วยงาน หน่วย-งาน
16 ชาวไร่ ชาว-ไร่ 16 เสมอ สะ-เหมอ
17 แผนท่ี แผน-ท่ี 17 ความทุกข์ ความ-ทุก
18 ผ้าไหม ผ้า-ไหม 18 พระเจา้อยูห่ัว พระ-เจา้-หยู-่หัว
19 ทหาร ทะ-หาน 19 พระราชินี พระ-รา-ชิ-นี
20 ตํารวจ ตํา-หรวด 20 ในหลวง ไน-หลวง
21 เจบ็ปุวย เจบ็-ปุวย 21 พระราชทาน พระ-ราด-ชะ-ทาน
22 งานฝีมือ งาน-ฝี-มือ 22 ถวายพระพร ทะ-หวาย-พระ-พอน
23 รับประทาน รับ-ประ-ทาน 23 ทรงพระเจริญ ซง-พระ-จะ-เริน
24 กะ กะ 24 ทรงงาน ซง-งาน
25 นิม่ นิม่ 25 ตามเสด็จ ตาม-สะ-เด็ด
26 ลึกลับ ลึก-ลับ 26 ฝนเทียม ฝน-เทียม
27 แพง แพง 27 ฝนหลวง ฝน-หลวง
28 ยอม ยอม 28 โครงการหลวง โครง-กาน-หลวง
29 โถม โถม 29 ท่ีทํากิน ท่ี-ทํา-กิน
30 เร่ือง เร่ือง 30 ประชาชน ประ-ชา-ชน
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ราชการ ราด-ชะ-กาน 1 บ้วน บ้วน
2 ราษฎร ราด-สะ-ดอน 2 ปวด ปวด
3 พลังงาน พะ-ลัง-งาน 3 อวด อวด
4 สัตวแพทย์ สัด-ตะ-วะ-แพด 4 เปล่า เปล่า
5 ผุ ผุ 5 อยา่ หยา่
6 ล้าง ล้าง 6 เศษ เสด
7 ท้ิง ท้ิง 7 ตรวจ ตรวด
8 ลุก ลุก 8 แรง ๆ แรง-แรง
9 แบ่ง แบ่ง 9 ปิดเทอม ปิด-เทิม

10 ช้อน ช้อน 10 ท้องเสีย ท้อง-เสีย
11 เก็บ เก็บ 11 สีเงิน สี-เงิน
12 ก้ม ก้ม 12 ระวัง ระ-วัง
13 หก หก 13 ปะปน ปะ-ปน
14 ผอม ผอม 14 น้ําตาล น้ํา-ตาน
15 อ้วน อ้วน 15 ยงิฟน๎ ยงิ-ฟน๎
16 อ้วก อ้วก 16 สงสัย สง-ไส
17 คราบ คราบ 17 ยกเว้น ยก-เว้น
18 กล่อง กล่อง 18 เช้ือโรค เช้ือ-โรก
19 กวาด กวาด 19 พยาธิ พะ-ยาด
20 เหลือง เหลือง 20 กติกา กะ-ติ-กา
21 ลูกอม ลูก-อม 21 ตลก ตะ-หลก
22 กางเกง กาง-เกง 22 สกปรก สก-กะ-ปรก
23 ขยี้ ขะ-ยี่ 23 อารมณ์ อา-รม
24 ขนม ขะ-หนม 24 โรคติดต่อ โรก-ติด-ต่อ
25 ไข้สูง ไข้-สูง 25 ตึก ตึก
26 นอนซม นอน-ซม 26 น้อง น้อง
27 เลอะ เลอะ 27 เล้ียว เล้ียว
28 ล้อ ล้อ 28 หล่น หล่น
29 ตาย ตาย 29 ไม้คํ้า ไม้-คํ้า
30 พบ พบ 30 ทางซ้าย ทาง-ซ้าย
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ทางขวา ทาง-ขวา 1 ประเทศชาติ ประ-เทด-ชาด
2 พยงุ พะ-ยงุ 2 พื้น พื้น
3 อาชีพ อา-ชีบ 3 รอย รอย
4 ร่มร่ืน ร่ม-ร่ืน 4 เรียง เรียง
5 หกล้ม หก-ล้ม 5 ทับ ทับ
6 สมบัติ สม-บัด 6 เส้น เส้น
7 กระเป๋าสตางค์ กระ-เป๋า-สะ-ตัง 7 ผลัก ผลัก
8 นอก นอก 8 สร้าง ส้าง
9 เพิ่ง เพิ่ง 9 แผ่นดิน แผ่น-ดิน

10 ครบ ครบ 10 สู้รบ สู้-รบ
11 ภาวะ พา-วะ 11 นักรบ นัก-รบ
12 บํารุง บํา-รุง 12 กระดาษ กระ-ดาด
13 อภัย อะ-ไพ 13 ส่ีเหล่ียม ส่ี-เหล่ียม
14 สงบ สะ-หงบ 14 ร้าย ร้าย
15 การบ้าน กาน-บ้าน 15 ช้ิน ช้ิน
16 ชีวิต ชี-วิด 16 ยดึ ยดึ
17 เดือดร้อน เดือด-ร้อน 17 แนว แนว
18 ชุมชน ชุม-ชน 18 แยก แยก
19 ตนเอง ตน-เอง 19 ลอง ลอง
20 ส่วนรวม ส่วน-รวม 20 เพยีง เพยีง
21 เป็นห่วง เป็น-ห่วง 21 ทาส ทาด
22 เต็มแรง เต็ม-แรง 22 เล็ก เล็ก
23 รักใคร่ รัก-ไคร่ 23 เผลอ เผลอ
24 หน้าท่ี หน้า-ท่ี 24 หลุด หลุด
25 ซ่ือสัตย์ ซ่ือ-สัด 25 ใจดี ไจ-ดี
26 อนุญาต อะ-น-ุยาด 26 ผู้นํา ผู้-นํา
27 กตัญํู กะ-ตัน-ยู 27 ฮือฮา ฮือ-ฮา
28 สุจริต สุด-จะ-หริด 28 แก้ไข แก-้ไข
29 สามัคคี สา-มัก-คี 29 ท้าทาย ท้า-ทาย
30 แบบฝึกหัด แบบ-ฝึก-หัด 30 ข้าศึก ข้า-สึก

หน้า ๒๑
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 นิดเดียว นิด-เดียว 1 ต้นไทร ต้น-ไซ
2 ซาบซ้ึง ซาบ-ซ้ึง 2 ต้นโพ ต้น-โพ
3 ดินแดน ดิน-แดน 3 ทํานองเสนาะ ทํา-นอง-สะ-เหนาะ
4 ปึกแผ่น ปึก-แผ่น 4 วิหค ว-ิหก
5 รุกราน รุก-ราน 5 นกขมิน้ นก-ขะ-มิน่
6 ติดกัน ติด-กัน 6 นกขุนทอง นก-ขุน-ทอง
7 ช่ืนชม ช่ืน-ชม 7 ปรบมือ ปรบ-มือ
8 ส่งเสียง ส่ง-เสียง 8 เผ่ือแผ่ เผ่ือ-แผ่
9 รวบรวม รวบ-รวม 9 พร้อมพรัก พร้อม-พรัก

10 เกี่ยวกับ เกี่ยว-กับ 10 วรรค วัก
11 ทําโทษ ทํา-โทด 11 เหยือ่ เหยือ่
12 ส่วนตัว ส่วน-ตัว 12 เหยอืก เหยอืก
13 สําเร็จ สํา-เหร็ด 13 อารี อา-รี
14 โบราณ โบ-ราน 14 อุตสาหะ อุด-สา-หะ
15 ป๎ญหา ป๎น-หา 15 เคล่ือนไหว เคล่ือน-ไหว
16 ผลงาน ผน-งาน 16 โทโส โท-โส
17 ประกอบ ประ-กอบ 17 นายพราน นาย-พราน
18 ปกครอง ปก-ครอง 18 บ่วงแร้ว บ่วง-แร้ว
19 กล้าหาญ กล้า-หาน 19 พาหะ พา-หะ
20 ความคิด ความ-คิด 20 เล่นกีฬา เล่น-ก-ีลา
21 ปรับปรุง ปรับ-ปรุง 21 ยุง้ฉาง ยุง้-ฉาง
22 ปรากฏ ปรา-กด 22 เยาะ เยาะ
23 สมัย สะ-ไหม 23 ราชสีห์ ราด-ชะ-สี
24 กษัตริย์ กะ-สัด 24 เรือกสวนไร่นา เรือก-สวน-ไร่-นา
25 กิจกรรม กิด-จะ-กํา 25 หัวร่อ หัว-ร่อ
26 ระมัดระวัง ระ-มัด-ระ-วัง 26 กฐิน กะ-ถิน
27 ทีละเล็กทีละน้อย ที-ละ-เล็ก-ที-ละ-น้อย 27 กระบุง กระ-บุง
28 กลุ้ม กลุ้ม 28 ทดสอบ ทด-สอบ
29 เกล่ือน เกล่ือน 29 เข็ดขยาด เข็ด-ขะ-หยาด
30 แชเชือน แช-เชือน 30 ชิวหา ชิว-หา
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 ดุเหว่า ดุ-เหว่า 1 ราว ราว
2 ตล่ิง ตะ-หล่ิง 2 ระเริง ระ-เริง
3 เตลิด ตะ-เหลิด 3 ลักลอบ ลัก-ลอบ
4 ประเทียบ ประ-เทียบ 4 อุทยานแห่งชาติ อุด-ทะ-ยาน-แห่ง-ชาด
5 พจมาน พด-จะ-มาน 5 กงการ กง-กาน
6 พะยอม พะ-ยอม 6 ทะนาน ทะ-นาน
7 เพลงฉ่อย เพลง-ฉ่อย 7 ธนู ทะ-นู
8 เมิน เมิน 8 ไม้ค้อน ไม้-ค้อน
9 ระอา ระ-อา 9 ยอ้น ยอ้น

10 สกุณา สะ-ก-ุนา 10 กฎหมาย กด-หมาย
11 หยาม หยาม 11 กวาดบ้าน กวาด-บ้าน
12 หาว หาว 12 ความสุข ความ-สุก
13 กมล กะ-มน 13 ร้องไห้ ร้อง-ไห้
14 กระ กระ 14 ซ่ือตรง ซ่ือ-ตรง
15 กระช้ัน กระ-ช้ัน 15 รถยนต์ รด-ยน
16 ซ้อง ซ้อง 16 สตางค์ สะ-ตาง
17 นกกระจอก นก-กระ-จอก 17 พรรคพวก พกั-พวก
18 บรรเลง บัน-เลง 18 อัศเจรีย์ อัด-สะ-เจ-รี
19 ประดู่ ประ-ดู่ 19 มหาสมุทร มะ-หา-สะ-หมุด
20 วังเวง วัง-เวง 20 ตุ๊กตา ตุ๊ก-กะ-ตา
21 ศรี สี 21 ภูมิใจ พมู-ใจ
22 สัมฤทธิ์ สํา-ริด 22 สาเหตุ สา-เหด
23 สําเนียง สํา-เนียง 23 ป๎กษี ป๎ก-สี
24 หมาก หมาก 24 พชืพนัธุ์ พดื-พนั
25 คําประพนัธ์ คํา-ประ-พนั 25 บอระเพด็ บอ-ระ-เพด็
26 ไดโนเสาร์ ได-โน-เสา 26 ดุด่า ดุ-ด่า
27 ทดแทน ทด-แทน 27 ลําธาร ลํา-ทาน
28 ประธาน ประ-ทาน 28 พยกัหน้า พะ-ยกั-หน้า
29 เทศกาล เทด-สะ-กาน 29 นัยน์ตา ไน-ตา
30 พษิสาร พดิ-สาน 30 ต้นลําไย ต้น-ลํา-ไย

หน้า ๒๓
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ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ชะงัก ชะ-งัก 21 ปฏบิติั ปะ-ติ-บดั

2 กระจอยรอย กระ-จอย-รอย 22 อาการ อา-กาน

3 กระตือรือรน กระ-ตือ-รือ-รน 23 ฉุกเฉิน ฉุก-เฉิน

4 จอกแจก จอก-แจก 24 ถิ่นฐาน ถิ่น-ถาน

5 ฉันเพล ฉัน-เพน 25 ฝึกฝน ฝึก-ฝน

6 สูตรคูณ สูด-คูน 26 ศึกษา สึก-สา

7 นักมายากล นัก-มา-ยา-กน 27 สอดไส สอด-ไส

8 ปฏบิติัการ ปะ-ติ-บดั-กาน 28 คะมํา คะ-มํา

9 ปฏเิสธ ปะ-ติ-เสด 29 เครือญาติ เครือ-ยาด

10 มารยาท มา-ระ -ยาด 30 เซ็งแซ เซ็ง-แซ

11 ลมคะมํา ลม-คะ-มํา 31 เฒาชรา เทา-ชะ-รา

12 วิธีการ ว-ิที-กาน 32 เณรนอย เนน-นอย

13 วินัย ว-ิไน 33 ทบทวน ทบ-ทวน

14 สมาชิก สะ-มา-ชิก 34 ทายซอย ทาย-ซอย

15 สรุป สะ-หรุบ 35 ธงชาติ ทง-ชาด

16 สามัคคี สา-มัก-คี 36 นั่งฌาน นั่ง-ชาน

17 สายลับ สาย-ลับ 37 ฟุูงเฟูอ ฟุูง-เฟูอ

18 สําเร็จ สํา-เหร็ด 38 ภาคภมูิ พาก-พูม

19 สูยิบตา สู-ยิบ-ตา 39 มณฑา มน-ทา

20 ฎกีา ดี-กา 40 มอมแมม มอม-แมม

หนา ๒๔

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เมือ่วาน เมือ่-วาน 21 ริษยา ริด-สะ-หยา

2 พูดคุย พูด-คุย 22 สนุกสนาน สะ-หนุก-สะ-หนาน

3 มดงาน มด-งาน 23 สุขสันตแ สุก-สัน

4 เยาะเยย เยาะ-เยย 24 ปยุฝูาย ปยุ-ฝูาย

5 ระฆัง ระ-คัง 25 เมฆฝน เมก-ฝน

6 เรงรีบ เรง-รีบ 26 ฟูาถลม ฟูา-ถะ-หลม

7 เรียบรอย เรียบ-รอย 27 หวาดกลัว หวาด-กลัว

8 ลานวัด ลาน-วัด 28 กะหลํ่าปลี กะ-หลํ่า-ปลี

9 อกัษร อกั-สอน 29 ครอบครัว ครอบ-ครัว

10 ฮวบฮาบ ฮวบ-ฮาบ 30 อาหาร อา-หาน

11 บณัฑิต บนั-ดิด 31 สัญญา สัน-ยา

12 มณฑป มน-ดบ 32 ตนตาล ตน-ตาน

13 บณัเฑาะวแ บนั-เดาะ 33 ตริตรอง ตริ-ตรอง

14 บณัฑุ บนั-ดุ 34 ทราย ซาย

15 มณโฑ มน-โท 35 ราชสีหแ ราด-ชะ-สี

16 มณฑล มน-ทน 36 ประเด๋ียว ประ-เด๋ียว

17 กณุฑี กนุ-ที 37 อํานาจ อํา-นาด

18 ทัณฑสถาน ทัน-ทะ-สะ-ถาน 38 พิเคราะหแ พ-ิเคราะหแ

19 จัณฑาล จัน-ทาน 39 เตลิด ตะ-เหลิด

20 สวัสดี สะ-หวัด-ดี 40 ทุกขเวทนา ทุก-ขะ-เว-ทะ-นา

หนา ๒๕

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เหมันตแ เห-มัน 21 พยักหนา พะ-ยัก-หนา

2 สุภาษิต สุ-พา-สิด 22 รังผ้ึง รัง-ผ้ึง

3 ปรบมือ ปรบ-มือ 23 จระเข จอ-ระ-เข

4 อรอย อะ-หรอย 24 ตะเกยีกตะกาย ตะ-เกยีก-ตะ-กาย

5 สํานวน สํา-นวน 25 แพรพันธุแ แพร-พัน

6 ใครครวญ ไคร-ครวน 26 สัญญาณ สัน-ยาน

7 พิจารณา พ-ิจา-ระ-นา 27 บริเวณ บอ-ริ-เวน

8 มาตรฐาน มาด-ตระ-ถาน 28 ประเทศไทย ประ-เทด-ไท 

9 ละคร ละ-คอน 29 คุนเคย คุน-เคย

10 ธรรมชาติ ทํา-มะ-ชาด 30 อาชีพ อา-ชีบ

11 เหตุการณแ เหด-กาน 31 สมมติ สม-มุด

12 ยืนกราน ยืน-กราน 32 ชีวิต ชี-วิด

13 ถวาย ถะ-หวาย 33 ประสบการณแ ประ-สบ-กาน

14 ฐานะ ถา-นะ 34 ตนสายปลายเหตุ ตน-สาย-ปลาย-เหด

15 ปราดเปรียว ปราด-เปรียว 35 ไตรตรอง ไตร-ตรอง

16 โกรธ โกรด 36 ต้ังเคา ต้ัง-เคา

17 ต่ืนเตน ต่ืน-เตน 37 เสด็จ สะ-เด็ด

18 พระอนิทรแ พระ-อนิ 38 กระตายขาเดียว กระ-ตาย-ขา-เดียว

19 สาปแชง สาบ-แชง 39 กระตายแหยเสือ กระ-ตาย-แหย-เสือ

20 อดิเอื้อน อดิ-เอื้อน 40 กระตายหมายจันทรแ กระ-ตาย-หมาย-จัน

หนา ๒๖

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 รักใคร รัก-ไคร 21 ตุ฿กตา ตุ฿ก-กะ-ตา

2 ตัวสะกด ตัว-สะ-กด 22 พวงมาลัย พวง-มา-ไล

3 ฝึกปรือ ฝึก-ปรือ 23 พยาบาล พะ-ยา-บาน

4 กริิยา ก-ิริ-ยา 24 กอนอฐิ กอน-อดิ

5 ไพเราะ ไพ-เราะ 25 เทวดา เท-วะ-ดา

6 กจิกรรม กดิ-จะ-กํา 26 คุมครอง คุม-ครอง

7 ประโยชนแ ประ-โหยด 27 ความสุข ความ-สุก

8 อปุกรณแ อบุ-ปะ-กอน 28 ผุดลุกผุดนั่ง ผุด-ลุก-ผุด-นั่ง

9 รังเกยีจ รัง-เกยีด 29 กระวนกระวาย กระ-วน-กระ-วาย

10 เปลือกกลวย เปลือก-กลวย 30 ทัศนะ ทัด-สะ-นะ

11 กเวยเต๋ียว กเวย-เต๋ียว 31 หวงใย หวง-ไย

12 รีไซเคิล รี-ไซ-เค่ิน 32 ขวัญใจ ขวัน-ไจ

13 กระดาษ กระ-ดาด 33 ความช่ัว ความ-ช่ัว

14 พลาสติก พลาด-สะ-ติก 34 อปุสรรค อบุ-ปะ-สัก

15 กระปอง กระ-ปอง 35 ขัดขวาง ขัด-ขวาง

16 วันศุกรแ วัน-สุก 36 จริง จิง

17 ทราบ ซาบ 37 บริสุทธิ์ บอ-ริ-สุด

18 ประเภท ประ-เพด 38 ความทุกขแ ความ-ทุก

19 ศูนยแการคา สูน-กาน-คา 39 ทุจริต ทุด-จะ-หริด

20 บงัเอญิ บงั-เอนิ 40 ทรมาน ทอ-ระ-มาน

หนา ๒๗

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 สารภาพ สา-ระ-พาบ 21 แขงขัน แขง-ขัน

2 เทพารักษแ เท-พา-รัก 22 ผองเพื่อน ผอง-เพื่อน

3 ลําธาร ลํา-ทาน 23 ประโยค ประ-โหยก

4 วายน้ํา วาย-น้ํา 24 โครงการ โครง-กาน

5 สงสาร สง-สาน 25 ประชาสัมพันธแ ประ-ชา-สํา-พัน

6 ปลอบโยน ปลอบ-โยน 26 ตะกรา ตะ-กรา

7 รองไห รอง-ไห 27 ปแูสม ป-ูสะ-แหม

8 ยกมือไหว ยก-มือ-ไหว 28 เจื้อยแจว เจื้อย-แจว

9 ซ่ือสัตยแ ซ่ือ-สัด 29 แครไม แคร-ไม

10 ตะลีตะลาน ตะ-ลี-ตะ-ลาน 30 เง่ียหู เง่ีย-หู

11 ประพฤติ ประ-พรึด 31 สะดุง สะ-ดุง

12 ปลาขี้เหร ปลา-ขี้-เหร 32 สักครู สัก-ครู
13 อารมณแ อา-รม 33 หวัเราะ หวั-เราะ

14 ขยะแขยง ขะ-หยะ-ขะ-แหยง 34 หนังสือ หนัง-สือ

15 สหาย สะ-หาย 35 คลองแคลว คลอง-แคลว

16 น้ําไหล น้ํา-ไหล 36 ยอยสลาย ยอย-สะ-หลาย

17 จําหนาย จํา-หนาย 37 บทรอยกรอง บท-รอย-กรอง

18 อธิบาย อะ-ทิ-บาย 38 ภาษาไทย พา-สา-ไท

19 เขมแข็ง เขม-แข็ง 39 ประถมศึกษา ประ-ถม-สึก-สา

20 เถิดเทิง เถิด-เทิง 40 นอนหลับ นอน-หลับ

หนา ๒๘

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระแทกกระท้ัน กระ-แทก-กระ-ท้ัน 21 รัตนโกสินทรแ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน

2 จังหวะ จัง-หวะ 22 พังทลาย พัง-ทะ-ลาย

3 โอเอวิหารราย โอ-เอ-ว-ิหาน-ราย 23 ภาชนะ พา-ชะ-นะ

4 พระสงฆแ พระ-สง 24 สุนทรภู สุน-ทอน-พู

5 เขยิบ ขะ-เหยิบ 25 เทศกาล เทด-สะ-กาน

6 นกกระสา นก-กระ-สา 26 เขาพรรษา เขา-พัน-สา

7 จักตอก จัก-ตอก 27 เถลไถล ถะ-เหล-ถะ-ไหล

8 หญาแพรก ยา-แพรก 28 ทํานองเสนาะ ทํา-นอง-สะ-เหนาะ

9 หอหมก หอ-หมก 29 โอกาส โอ-กาด

10 มะแวง มะ-แวง 30 บริโภค บอ-ริ-โพก

11 ไมกระบอง ไม-กระ-บอง 31 เซนติเมตร เซน-ติ-เมด

12 กางมุง กาง-มุง 32 จัตุรัส จัด-ตุ-หรัด

13 ปลาทูนึ่ง ปลา-ทู-นึ่ง 33 กระจัดกระจาย กระ-จัด-กระ-จาย

14 ไขวหาง ไขว-หาง 34 ขาวเปลือก ขาว-เปลือก

15 เบื้องหนา เบื้อง-หนา 35 ขรุขระ ขรุ-ขระ

16 ปลากระสง ปลา-กระ-สง 36 ฆอง คอง

17 รัชกาล รัด-ชะ-กาน 37 นักษัตร นัก-สัด

18 อยุธยา อะ-ยุด-ทะ-ยา 38 วัดพระศรีสรรเพชญแ วัด-พระ-สี-สัน-เพ็ด

19 อโุบสถ อ-ุโบ-สด 39 พระบาทสมเด็จ พระ-บาท-สม-เด็ด-

20 ปาุชายเลน ปาุ-ชาย-เลน พระนั่งเกลาเจาอยูหวั พระ-นั่ง-เกลา-เจา-อยู-หวั

40 วัดพระศรี วัด-พระ-ศรี-

รัตนศาสดาราม รัด-ตะ-นะ-สาด-สะ-ดา-ราม 

หนา ๒๙

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 พันธุแไม พัน-ไม 23 ระบบนิเวศ ระ-บบ-น-ิเวด

2 สงขลา สง-ขลา 24 ทะเลสาบ ทะ-เล-สาบ

3 กฎเกณฑแ กด-เกน 25 ภาคใต พาก-ไต

4 ความหมาย ความ-หมาย 26 ยอยสลาย ยอย-สะ-หลาย

5 ขาพเจา ขา-พะ-เจา 27 อาศัย อา-ไส

6 เพาะพันธุแ เพาะ-พัน 28 อนัตราย อนั-ตะ-ราย

7 ประกาศ ประ-กาด 29 เส่ือมโทรม เส่ือม-โซม

8 คัดลายมือ คัด-ลาย-มือ 30 ราชาศัพทแ รา-ชา-สับ 

9 คนควา คน-ควา 31 ขมีขมัน ขะ-หม-ีขะ-หมัน

10 อนุรักษแ อะ-น-ุรัก 32 รับประทาน รับ-ประ-ทาน

11 พรุงนี้ พรุง-นี้ 33 เลหแเหล่ียม เล-เหล่ียม

12 ทัศนศึกษา ทัด-สะ-นะ-สึก-สา 34 อดุมสมบรูณแ อ-ุดม-สม-บนู

13 ปลาตีน ปลา-ตีน 35 มหาสมุทร มะ-หา-สะ-หมุด

14 หอยแมลงภู หอย-มะ-แลง-พู 36 ส่ิงแวดลอม ส่ิง-แวด-ลอม

15 โกงกาง โกง-กาง 37 สมเด็จพระนางเจา สม-เด็ด-พระ-นาง -เจา-

16 สัตวแประหลาด สัด-ประ-หลาด สิริกต์ิิ สิ-หริ-กดิ

17 รางวัล ราง-วัน 38 วันเฉลิมพระชนม วัน-ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-มะ- 

18 เกสร เก-สอน พรรษา พัน-สา

19 กะพริบ กะ-พริบ 39 กระแสพระราชดํารัส กระ-แส-พระ-ราด-ชะ - 

20 ริบหร่ี ริบ-หร่ี ดํา-หรัด

21 เคล่ือนคลอย เคล่ือน-คลอย 40 สะเทนิน้ําสะเทินบก สะ-เทนิ-น้ํา-สะ-เทนิ-บก

22 เงียบกริบ เงียบ-กริบ

หนา ๓๐

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 วันเพ็ญ วัน-เพ็น 21 เฉพาะ ฉะ-เพาะ

2 สูญส้ิน สูน-ส้ิน 22 สุขภาพ สุก-ขะ-พาบ

3 บญุคุณ บนุ-คุน 23 วรรณยุกตแ วัน-นะ-ยุก

4 สะดุง สะ-ดุง 24 ทองถิ่น ทอง-ถิ่น

5 บนัดาล บนั-ดาน 25 นาฬิกา นา-ลิ-กา

6 ปลาวาฬ ปลา-วาน 26 วันอาทติยแ วัน-อา-ทิด

7 เปยีกโชก เปยีก-โชก 27 สถานที่ สะ-ถาน-ที่

8 โชคดี โชก-ดี 28 อนุสรณแ อะ-น-ุสอน

9 ปรากฏ ปรา-กด 29 จักรยาน จัก-กระ-ยาน

10 ราชกจิ ราด-ชะ-กดิ 30 ระมัดระวัง ระ-มัด-ระ-วัง

11 แผนดิน แผน-ดิน 31 พลุกพลาน พลุก-พลาน

12 ยาพิษ ยา-พิด 32 อบุติัเหตุ อ-ุบดั-ติ-เหด

13 คุณคา คุน-คา,  คุน-นะ-คา 33 แอโรบกิ แอ-โร-บกิ

14 ประพาส ประ-พาด 34 บทบาท บด-บาด

15 รูปภาพ รูบ-พาบ 35 พยัญชนะ พะ-ยัน-ชะ-นะ

16 ยีราฟ ย-ีราบ 36 อดิโรย อดิ-โรย

17 มีลาภ ม-ีลาบ 37 สงสาร สง-สาน

18 สังเกต สัง-เกด 38 โบสถแ โบด

19 สํารวจ สํา-หรวด 39 ประวิสรรชนียแ ประ-ว-ิสัน-ชะ-นี

20 สะพร่ัง สะ-พร่ัง 40 ผลิตภณัฑแ ผะ-หลิด-ตะ-พัน

หนา ๓๑

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 รสแซบ รด-แซบ 21 สามัญ สา-มัน

2 กเวยเต๋ียว กเวย-เต๋ียว 22 บะหมี่ บะ-หมี่

3 เตาหู เตา-หู 23 ลักษณะ ลัก-สะ-หนะ

4 แคลเซียม แคน-เซ่ียม  24 พยางคแ พะ-ยาง

5 ผัดกะเพรา ผัด-กะ-เพรา 25 ศิลปะ สิน-ละ-ปะ

6 วิตามิน ว-ิตา-มิน 26 อสิระ อดิ-สะ-หระ

7 ธาตุเหล็ก ทาด-เหล็ก 27 พลังงาน พะ-ลัง-งาน

8 สัปดาหแ สับ-ดา,  สับ-ปะ-ดา 28 สบาย สะ-บาย

9 ปจัจุบนั ปดั-จ-ุบนั 29 อนามัย อะ-นา-มัย

10 วัตถุดิบ วัด-ถ-ุดิบ 30 คุณภาพ คุน-นะ-พาบ

11 ปลอดภยั ปลอด-ไพ 31 ธนบตัร ทะ-นะ-บดั/ทน-นะ-บดั

12 สารพิษ สาน-พิด 32 อยางไร อยาง-ไร

13 รสชาติ รด-ชาด 33 สมุดภาพ สะ-หมุด-พาบ

14 กะทิ กะ-ทิ 34 รถไถ รด-ไถ

15 ขับถาย ขับ-ถาย 35 โรคหวัใจ โรก-หวั-ไจ

16 โศกศัลยแ โสก-สัน 36 วัฒนา วัด-ทะ-นา

17 พิธีกรรม พ-ิที-กํา 37 เจริญเติบโต จะ-เริน-เติบ-โต

18 ศาสนา สาด-สะ-หนา 38 ประสิทธิภาพ ประ-สิด-ทิ-พาบ

19 เนื้อสัตวแ เนื้อ-สัด 39 ปริศนาคําทาย ปริด-สะ-หนา-คํา-ทาย

20 จัตวา จัด-ตะ-วา 40 ขาวคลุกกะปิ ขาว-คลุก-กะ -ปิ

หนา ๓๒

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อะไรเอย อะ-ไร-เอย 21 ความดันโลหติสูง ความ-ดัน-โล-หดิ-สูง

2 หนังสือพิมพแ หนัง-สือ-พิม 22 ขนมจีนน้ําเง้ียว ขะ-หนม-จีน-น้ํา-เง้ียว

3 สารคดี สา-ระ-คะ-ดี 23 พระบาทสมเด็จ พระ-บาท-สม-เด็ด-

4 วารสาร วา-ระ-สาน พระเจาอยูหวั พระ-เจา-อยู-หวั

5 สงเสริม สง-เสิม 24 สุภาพ สุ-พาบ

6 คะนา คะ-นา 25 ดนตรี ดน-ตรี

7 มะเร็ง มะ-เร็ง 26 ประมาณ ประ-มาน

8 จังหวะ จัง-หวะ 27 ผูกโบ ผูก-โบ

9 ถนน ถะ-หนน 28 เกล่ือนกลาด เกล่ือน-กลาด

10 ขาวกลอง ขาว-กลอง 29 โธเอ฿ย โท-เอ฿ย

11 ตมยํากุง ตม-ยํา-กุง 30 สกปรก สก-กะ-ปรก

12 ผาสุก ผา-สุก 31 อจิฉา อดิ-ฉา

13 หอยทาย หอย-ทาย 32 เครงครัด เครง-ครัด

14 เมฆ เมก 33 จดบนัทกึ จด-บนั-ทกึ

15 ฉกาจ ฉะ-กาด 34 นักกฬีา นัก-ก-ีลา

16 ทอก฿าซ ทอ-ก฿าด 35 มิลลิเมตร มิน-ลิ-เมด

17 พญาครุฑ พะ-ยา-ครุด 36 กระฉับกระเฉง กระ-ฉับ-กระ-เฉง

18 ไมหลักปกัเลน ไม-หลัก-ปกั-เลน 37 ความคิดเหน็ ความ-คิด-เหน็

19 ขนมกรุบกรอบ ขะ-หนม-กรุบ-กรอบ 38 ลําพัง ลํา-พัง

20 ริดสีดวงทวาร ริด-สี-ดวง-ทะ-วาน 39 เฉลา ฉะ-เหลา

40 ลูกรัง ลูก-รัง

หนา ๓๓

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ขุมทรัพยแ ขุม-ซับ 21 สะพาย สะ-พาย

2 คนโซ คน-โซ 22 หนังสือการแตูน หนัง-สือ-กา-ตูน

3 เคอะ เคอะ 23 หนังสือสารคดี หนัง-สือ - สา-ระ-คะ-ดี

4 โงเงา โง-เงา 24 นวนิยาย นะ-วะ-น-ิยาย

5 จะงอย จะ-งอย 25 เชิญชวน เชิน-ชวน

6 จินตนาการ จิน-ตะ-นา-การ 26 เทศนแ เทด

7 หวัน่ไหว หวัน่-ไหว 27 ยุงยาก ยุง-ยาก

8 แบงปนั แบง-ปนั 28 บทกลอน บด-กลอน

9 ประเสริฐ ประ-เสิด 29 วันเสารแ วัน-เสารแ

10 ปรานี ปรา-นี 30 กระบะ กระ-บะ

11 ผลกระทบ ผน-กระ-ทบ 31 เยาะเยา  เยาะ-เยา

12 พิภพ พ-ิพบ 32 เกื้อหนุน เกื้อ-หนุน

13 มงคล มง-คน 33 หวงใย หวง-ไย

14 ราศี รา-สี 34 คอยเฝูา คอย-เฝูา

15 ลางคน ลาง-คน 35 ไพศาล ไพ-สาน

16 สัมผัส สํา-ผัด 36 เบกิบาน เบกิ-บาน

17 อดสู อด-สู 37 เศรษฐี เสด-ถี

18 อาภรณแ อา-พร  38 บคุคล บกุ-คน

19 ปกัเปาู ปกั-เปาู (วาว) / 39 คุณธรรม คุน-นะ-ทํา

 ปกั-กะ-เปาู (ปลา) 40 จริยธรรม จะ-ริ-ยะ-ทํา

20 ประกาย ประ-กาย

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๑

หนา ๓๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ตะขบ ตะ-ขบ 21 หาดทราย หาด-ซาย

2 พอหมาย พอ-หมาย 22 ชายหาด ชาย-หาด

3 ซาฟียะหแ ซา-ฟ-ียะ 23 นิทานอสีป น-ิทาน-อ-ีสบ

4 นที นะ-ที 24 คนพาล คน-พาน

5 ประมง ประ-มง 25 โคลงเคลง โคลง-เคลง

6 ปะฺ ปะฺ 26 วิเศษ ว-ิเสด

7 เสแสรง เส-แสง 27 ปาุแสม ปาุ-สะ-แหม

8 กศุล ก-ุสน 28 เหลวไหล เหลว-ไหล

9 ถกเถียง ถก-เถียง 29 คะนอง คะ-นอง

10 เรือกอและ เรือ-กอ-และ 30 เนืองนิตยแ เนือง-นิด

11 ลําธาร ลํา-ทาน 31 เผอญิ ผะ-เอนิ

12 สาหราย สา-หราย 32 เฆีย่นตี เค่ียน-ตี

13 สาหสั สา-หดั 33 สาหสั สา-หดั

14 อบัดุลเลาะหแ อบั-ดุล-เลาะ  34 ผงกหวั ผะ-หงก-หวั

15 ฮาซานะหแ ฮา-ซา-นะ 35 หลอกลวง หลอก-ลวง

16 ละอาย ละ-อาย 36 ไพรสณฑแ ไพร-สน

17 นัยนแตา ไน-ตา 37 พระจันทรแ พระ-จัน

18 ดาวประกายพรึก ดาว-ประ-กาย-พรึก 38 พระอาทิตยแ พระ-อา-ทดิ

19 สีคราม สี-คราม 39 ดาวศุกรแ ดาว-สุก

20 เกลียวคล่ืน เกลียว-คล่ืน 40 ปั้นน้ําเปน็ตัว ปั้น-น้ํา-เปน็-ตัว

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๒

หนา ๓๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 จํานรรจแ จํา-นัน 21 นอนคูไมเหน็ นอน-คู-ไม-เหน็

2 ส้ินเปลือง ส้ิน-เปลือง 22 ถี่ลอดตาชาง ถี-่ลอด-ตา-ชาง

3 อเวจี อะ-เว-จี 23 หางลอดตาเล็น หาง-ลอด-ตา-เล็น

4 เหน็ดเหนื่อย เหน็ด-เหนื่อย 24 น้ํารอนปลาเปน็ น้ํา-รอน-ปลา-เปน็

5 รําคาญ รํา-คาน 25 น้ําเย็นปลาตาย น้ํา-เย็น-ปลา-ตาย

6 สุขสันตแ สุก-สัน 26 ฉันทลักษณแ ฉัน-ทะ-ลัก

7 วิจารณแ ว-ิจาน 27 โศกเศรา โสก-เสา

8 เมตตา เมด-ตา 28 ซอมเสริม สอม-เสิม

9 กงัวล กงั-วน 29 พุทรา พุด-ซา

10 คติธรรม คะ-ติ-ทํา 30 ฉะเชิงเทรา ฉะ-เชิง-เซา

11 หล่ังไหล หล่ัง-ไหล 31 ปลาอนิทรี ปลา-อนิ-ซี

12 ตํานาน ตํา-นาน 32 ทรัพยแสิน ซับ-สิน

13 พงไพร พง-ไพร 33 ทรวดทรง ซวด-ซง

14 ลําเนา ลํา-เนา 34 ทรามวัย ซาม-ไว

15 ลูกยา ลูก-ยา 35 ตนไทร ตน-ไซ

16 วันทา วัน-ทา 36 แทรก แซก

17 พราหมณแ พราม 37 ตํารวจ ตํา-หรวด

18 เข็นครกขึ้นภเูขา เข็น-ครก-ขึ้น-พ-ูเขา 38 ประวัติ ประ-หวัด

19 หนักเอาเบาสู หนัก-เอา-เบา-สู 39 ปาูยนิเทศ ปาูย-น-ิเทด

20 นอนหลับไมรู นอน-หลับ-ไม-รู 40 หงอยเหงา หงอย-เหงา

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๓

หนา ๓๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 พลังงาน พะ-ลัง-งาน 21 เอร็ดอรอย อะ-เหร็ด-อะ-หรอย

2 คําขวัญ คํา-ขวัน 22 ครอบครัว ครอบ-ครัว

3 โทรทัศนแ โท-ระ-ทัด 23 ปรับปรุง ปรับ-ปรุง

4 โอดครวญ โอด-ครวน 24 กลมเกลียว กลม-เกลียว

5 สัญญา สัน-ยา 25 คลาดแคลว คลาด-แคลว

6 น้ํามันดิบ น้ํา-มัน-ดิบ 26 ผลีผลาม ผลี-ผลาม

7 คมนาคม คะ-มะ-นา-คม 27 ขวักไขว ขวัก-ไขว

8 รถเมลแ รด-เม 28 กวางขวาง กวาง-ขวาง

9 ลิฟตแ ลิบ 29 ปญัญา ปนั-ยา

10 ย่ําเทา ย่ํา-เทา 30 หลงใหล หลง-ไหล

11 รถยนตแ รด-ยน 31 พรอมเพรียง พรอม-เพรียง

12 การขนสง กาน-ขน-สง 32 ปลอดโปรง ปลอด-โปรง

13 การประมง กาน-ประ-มง 33 พลาดพล้ัง พลาด-พล้ัง

14 เคร่ืองเลนวีดีทัศนแ เคร่ือง-เลน-ว-ีดี-ทัด 34 กวัดแกวง กวัด-แกวง

15 หยากไย อยาก-ไย 35 ขวนขวาย ขวน-ขวาย

16 ผลิต ผะ-หลิด 36 เควงควาง เควง-ควาง

17 พัฒนา พัด-ทะ-นา 37 จริงไซร จิง-ไซ

18 รีโมทคอนโทรล รี-โหมด-คอน-โทรน 38 สายสรอย สาย-สอย

19 เศรษฐกจิ เสด-ถะ-กดิ 39 ปราศรัย ปรา-สัย

20 สวิตซแ สะ-วิด 40 อาศรม อา-สม

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๔

หนา ๓๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ดาวเคราะหแ ดาว-เคราะ 21 ตอรแปโิด ตอ-ป-ิโด

2 ดาวฤกษแ ดาว-เริก 22 บนัลือล่ัน บนั-ลือ-ล่ัน

3 สุพรรณบรรพต สุ-พัน-นะ-บนั-พด 23 พอเพียง พอ-เพียง

4 บรรยากาศ บนั-ยา-กาด 24 ทฤษฎี ทริด-สะ-ดี

5 วิจารณแ  ว-ิจาน 25 ฤดูกาล รึ-ดู-กาน

6 บรรเลง บนั-เลง 26 พฤศจิกายน พรึด-สะ-จ-ิกา-ยน

7 บรรยาย บนั-ยาย 27 พฤษภาคม พรึด-สะ-พา-คม

8 ฤๅษี รือ-สี 28 พฤหสับดี พะ-รึ-หดั-สะ-บอ-ดี

9 ปฏบิติัธรรม ปะ-ติ-บดั-ทํา พรึ-หดั-สะ-บอ-ดี

10 บนัได บนั-ได 29 บนัเทงิ บนั-เทิง

11 บนัดาล บนั-ดาน 30 ศักด์ิศรี สัก-สี

12 ฤทธิ์ ริด 31 บรรจง บนั-จง

13 บรรจบ บนั-จบ 32 บรรจุ บนั-จุ

14 กาฬสินธุแ กา-ละ-สิน 33 บรรทุก บนั-ทุก

15 อากาศยาน อา-กาด-สะ-ยาน 34 บรรลุ บนั-ลุ

16 เคร่ืองยนตแ เคร่ือง-ยน 35 บรรหาร บนั-หาน

17 ทรามวัย ซาม-ไว 36 บรรเทา บนั-เทา

18 กลาหาญ กลา-หาน 37 จรรยา จัน-ยา

19 คืนเดือนเพ็ญ คืน-เดือน-เพ็ญ 38 กรรไกร กนั-ไก

20 เคร่ืองรอน เคร่ือง-รอน 39 พรรคพวก พัก-พวก

40 สรรพสินคา สับ-พะ-สิน-คา

หนา ๓๘

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 พองรูป พอง-รูป 21 พลีกรรม พะ-ลี-กํา

2 พองเสียง พอง-เสียง 22 พลีชีพ พลี-ชีบ

3 สําเนียง สํา-เนียง 23 จุดหมาย จุด-หมาย

4 รัฐบาล รัด-ถะ-บาน 24 พระพุทธรูป พระ-พุด-ทะ-รูบ

5 โบราณ โบ-ราน 25 สูญเสีย สูน-เสีย

6 กรกฎาคม กะ-ระ-กะ-ดา-คม 26 นักเลง นัก-เลง

7 ประกวด ประ-กวด 27 แปรผัน แปร-ผัน

8 คําประพันธแ คํา-ประ-พัน 28 พระธรรมเทศนา พระ-ทํา-มะ-เทด-สะ-หนา/

9 คําศัพทแ คํา-สับ พระ-ทํา-มะ-เท-สะ-นา

10 พจนานุกรม พด-จะ-นา-น-ุกรม 29 สําเนียง สํา-เนียง

11 จรรยา จัน-ยา 30 ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา

12 หงุดหงิด หงุด-หงิด 31 เกษตร กะ-เสด

13 วันพุธ วัน-พุด 32 สมัคร สะ-หมัก

14 ดอกพุด ดอก-พุด 33 มหาสมุทร มะ-หา-สะ-หมุด

15 พระพุทธ พระ-พุด 34 ภมูิใจ พูม-ไจ

16 ฤดู รึ-ดู 35 พยาธิ พะ-ยาด

17 ฉะเชิงเทรา ฉะ-เชิง-เซา 36 ญาติพี่นอง ยาด-พี-่นอง

18 ขาทาส ขา-ทาด 37 แหแหน แห-แหน

19 เพลารถ เพลา-รด 38 รสชาติ รด-ชาด

20 เพลาเชา เพ-ลา-เชา 39 ตนจันทนแ ตน-จัน

40 โจทกแจําเลย โจด-จํา-เลย

หนา ๓๙

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 บรรยากาศ บนั-ยา-กาด 21 เอกราช เอก-กะ-ราด 

2 สรางสรรคแ สาง-สัน  22 ทรุดโทรม ซุด-โซม

3 อบุติัเหตุ อ-ุบดั-ติ-เหด 23 อบอวล อบ-อวน

4 ขุมทรัพยแ ขุม-ซับ 24 เฉียบคม เฉียบ-คม

5 พฤติกรรม พรึด-ติ-กํา 25 กลมเกลียว กลม-เกลียว

6 วัฒนธรรม วัด-ทะ-นะ-ทํา 26 คล่ืนลม คล่ืน-ลม

7 สรางสรรคแ สาง-สัน  27 ตนไทร ตน-ไซ

8 นิทรรศการ น-ิทัด-สะ-กาน 28 ปลาอนิทรี ปลา-อนิ-ซี

9 เมตตา เมด-ตา 29 ขั้นบนัได ขั้น-บนั-ได

10 ประวัติศาสตรแ ประ-หวัด-ติ-สาด/ 30 สตางคแ สะ-ตาง

ประ-หวัด-สาด  31 บรรพชา บนั-พะ-ชา

11 อบุาย อ-ุบาย 32 สวรรคต สะ-หวัน-คด

12 รอบคอบ รอบ-คอบ 33 สรรพชีวิต สับ-พะ-ชี-วิด

13 หฤทัย หะ-รึ-ไท 34 พรรณนา พัน-นะ-นา

14 บรรพชา บนั-พะ-ชา 35 กญุแจ กนุ-แจ

15 บณิฑบาต บนิ-ทะ-บาด  36 ทรามวัย ซาม-ไว

16 มหศัจรรยแ มะ-หดั-สะ-จัน 37 ญาติมิตร ยาด-มิด

17 ธงไตรรงคแ ทง-ไตร-รง 38 นานาพรรณ นา-นา-พัน

18 บรรพบรุุษ บนั-พะ-บ-ุหรุด 39 แชรแบอล แช-บอน

19 เชิดชู เชิด-ชู 40 ครูประจําช้ัน ครู-ประ-จํา-ช้ัน

20 เฟื่องฟู เฟื่อง-ฟู

หนา ๔๐

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ราชสาสแน ราด-ชะ-สาน 21 มรรยาท มัน-ยาท

2 ภาพยนตรแ พาบ-พะ-ยน 22 ดวงฤดี ดวง-รึ-ดี

3 มัทรี มัด-ซี 23 รถทวัรแ รด-ทวั

4 มอเตอรแไซคแ มอ-เตอ-ไซ 24 การขนสง กาน-ขน-สง

5 กระยาสารท กระ-ยา-สาด 25 พิสูจนแ พ-ิสูด

6 วัยเยาวแ ไว-เยา 26 โจทยแเลข โจด-เลข

7 ปาูยนิเทศ ปาูย-นิ-เทด 27 น้ําประปา น้ํา-ประ-ปา

8 ประหยัด ประ-หยัด 28 ทรัพยแสิน ซับ-สิน

9 แก฿สหงุตม แก฿ด-หงุ-ตม 29 บริสุทธิ์ บอ-ริ-สุด

10 ขาวเหนียว ขาว-เหนียว 30 เคร่ืองบนิ เคร่ือง-บนิ

11 ปราศรัย ปรา-ไส 31 พุทรา พุด-ซา

12 มณโฑ มน-โท 32 เสร็จสรรพ เส็ด-สับ

13 พระเนตร พระ-เนด 33 ส่ือสาร ส่ือ-สาน

14 ไสกรอก ไส-กรอก 34 ฤกษแ เริก

15 เกษตรกร กะ-เสด-ตะ-กอน 35 เบด็ตกปลา เบด็-ตก-ปลา

16 ขาดแคลน ขาด-แคลน 36 ทรวดทรง ซวด-ซง

17 บรรลุ บนั-ลุ 37 เปล่ียนแปลง เปล่ียน-แปลง

18 กรรไกร กนั-ไกร 38 ประหลาด ประ-หลาด

19 จัดสรร จัด-สัน 39 ใสบาตร ไส-บาด

20 กรรมการ กํา-มะ-กาน 40 เศราโศก เสา-โสก

หนา ๔๑

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 คริสตแศักราช คริด-สัก-กะ-หราด 21 แซนดแวิช แซน-วิด

2 คอมพิวเตอรแ คอม-พิว-เตอ 22 มิเตอรแ ม-ิเตอ

3 คียแขอมูล คี-ขอ-มูน 23 ปาลแม ปาม

4 เซฟขอมูล เซบ-ขอ-มูน 24 ฟอรแม ฟอม

5 ทาวนแเฮาสแ ทาว-เฮา 25 สาสแน สาน

6 พร้ินตแ พร้ิน 26 ดวงจันทรแ ดวง-จัน

7 เว็บไซตแ เว็บ-ไซ 27 วิทยาศาสตรแ วิด-ทะ-ยา-สาด

8 สลัด สะ-หลัด 28 เวทมนตรแ เวด-มน

9 ออทิสติก ออ-ทิด-ติก 29 สุราษฏรแธานี สุ-ราด-ทา-นี

10 อนิเทอรแเน็ต อนิ-เทอ-เหน็ด 30 เอกลักษณแ เอก-กะ-ลัก

11 อเีมล อ-ีเมน 31 เปรมปรีด์ิ เปรม-ปรี

12 แฮนดิไดรฟ แฮน-ดิ-ไดร 32 พระธรรมเทศนา พระ-ทํา-มะ-เท-สะ-นา / 

13 สรรพชีวิต สับ-พะ-ชี-วิด พระ-ทํา-มะ-เทด-สะ-หนา

14 ประดิษฐแ ประ-ดิด 33 พืชพันธุแ พืด-พัน

15 ประสงคแ ประ-สง 34 ทัณฑฆาต ทัน-ทะ-คาด

16 พิสูจนแ พ-ิสูด 35 โอลิมปกิ โอ-ลิม-ปกิ

17 ไปรษณียแ ไปร-สะ-นี 36 โอลิมปสั โอ-ลิม-ปดั

18 หรรษา หนั-สา 37 พาราลิมปกิเกมสแ พา-รา-ลิม-ปกิ-เกม

19 ซีเกมสแ ซี-เกม 38 รําพึง รํา-พึง

20 คนพิการ คน-พ-ิกาน 39 แครแรอต แค-หรอด

40 หนาซีดเปน็ไกตม หนา-ซีด-เปน็-ไก-ตม

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๑๙

หนา ๔๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เฉาก฿วย เฉา-ก฿วย 21 เมรุ เมน

2 คุกกี้ คุก-กี้ 22 สถานีรถไฟฟูา สะ-ถา-น-ีรด-ไฟ-ฟูา

3 ขนมเคก ขะ-หนม-เคก 23 สัญประกาศ สัน-ยะ-ประ-กาด

4 ช็อกโกแลต ช็อก-โก-แลด 24 หวิขาวจนตาลาย หวิ-ขาว-จน-ตา-ลาย

5 ไอศกรีมเยลล่ี ไอ-สะ-กรีม-เยน-ล่ี 25 ซีอิ๊ว ซี-อิ๊ว 

6 เย็นตาโฟ เย็น-ตา-โฟ 26 ลนหลาม ลน-หลาม 

7 เตาฮวย เตา-ฮวย 27 คํานาม คํา-นาม

8 พิซซา พิด-ซา 28 พืชผักสวนครัว พืด-ผัก-สวน-ครัว

9 เฟรนซแฟราย เฟรน-ฟราย 29 ขาวเหนียวมูน ขาว-เหนียว-มูน

10 ประวัติ ประ-หวัด 30 ร้ัวกนิได ร้ัว-กนิ-ได

11 รถแท็กซ่ี รด-แท็ก-ซ่ี 31 โหระพา โห-ระ-พา

12 ขวางจักร ขวาง-จัก 32 กะเพรา กะ-เพรา

13 พุงแหลน พุง-แหลน 33 มฤค มะ-รึก

14 กองกลาง กอง-กลาง 34 อาหารมิตรภาพ อา-หาน-มิด-ตระ-ภาพ

15 เงอะงะ เงอะ-งะ 35 ปลอดโปรง ปลอด-โปรง

16 ราชสีหแ ราด-ชะ-สี 36 ลอมวง ลอม-วง

17 มะมวงน้ําดอกไม มะ-มวง-น้ํา-ดอก-ไม 37 สารพัด สา-ระ-พัด

18 เลนต่ีจับ เลน-ต่ี-จับ 38 บนัไดเล่ือน บนั-ได-เล่ือน

19 เมารถ เมา-รด 39 หยอดเหรียญ หยอด-เหรียน

20 บรรพต บนั-พด 40 ลางเนื้อชอบลางยา ลาง-เนื้อ-ชอบ-ลาง-ยา

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๐

หนา ๔๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 จุดประสงคแ จุด-ประ-สง 21 ค็อกเทล ค็อก-เทน

2 ชนบท ชน-นะ-บด 22 โต฿ะจีน โต฿ะ-จีน

3 แกงแยง แกง-แยง 23 โทรศัพทแมือถือ โท-ระ-สับ-มือ-ถือ

4 ตนกระถิน ตน-กระ-ถิน 24 บริกร บอ-ริ-กอน

5 เมืองกรุง เมือง-กรุง 25 คําผวน คํา-ผวน

6 ดาษดา ดาด-สะ-ดา 26 พิธีรีตอง พ-ิที-รี-ตอง

7 ตางคนตางอยู ตาง-คน-ตาง-อยู 27 สมุทร สะ-หมุด

8 ขี้เหล็ก ขี-้เหล็ก 28 สังวร สัง-วอน

9 ดอกแค ดอก-แค 29 เสิรแฟ เสิบ

10 สดช่ืน สด-ช่ืน 30 อาหารแบบบฟุเฟตแ อา-หาน-แบบ-บุฟ-เฟุ

11 ผูกพัน ผูก-พัน 31 สารวัตร สา-ระ-วัด

12 สนามหญา สะ-หนาม-ยา 32 คําสรรพนาม คํา-สับ-พะ-นาม

13 อดึอดั อดึ-อดั 33 ชอนกลาง ชอน-กลาง

14 ลูกศิษยแ ลูก-สิด 34 ทอดพระเนตร ทอด-พระ-เนด

15 คอยทา คอย-ทา 35 อาหารฝร่ัง อา-หาน-ฝะ-หร่ัง

16 นัดหมาย นัด-หมาย 36 เคร่ืองปิ้ง เคร่ือง-ปิ้ง

17 ฉัตร ฉัด 37 ปล๊ักไฟ ปล๊ัก-ไฟ

18 กาลเทศะ กา-ละ-เท-สะ 38 ขาวสุก ขาว-สุก

19 ขึ้นแทน ขึ้น-แทน 39 บริการ บอ-ริ-กาน

20 โขมง ขะ-โหมง 40 กริิยาวาจาดี ก-ิริ-ยา-วา-จา-ดี

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๑

หนา ๔๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 สกลุวงศแ สะ-กนุ-วง 21 มือ้เย็น มือ้-เย็น

2 จดหมาย จด-หมาย 22 ฤดี รึ-ดี

3 ส่ือสาร ส่ือ-สาน 23 คําขึ้นตน คํา-ขึ้น-ตน

4 ลากจิ ลา-กดิ 24 ดิฉัน ดิ-ฉัน

5 ขออนุญาต ขอ-อะ-น-ุยาด 25 กระผม กระ-ผม

6 เตาตนุ เตา-ตะ-หนุ 26 คําลงทาย คํา-ลง-ทาย

7 ตูไปรษณียแ ตู-ไปร-สะ-นี 27 นโยบาย นะ-โย-บาย

8 โรงแรม โรง-แรม 28 ประชาธิปไตย ประ-ชา-ทิ-ปะ-ไต/

9 ขาวคราว ขาว-คราว ประ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต

10 โยม โยม 29 สัปดาหแ สับ-ดา

11 ทิวทัศนแ ทิว-ทัด 30 เผาพันธุแ เผา-พัน

12 อาตมา อาด-ตะ-มา 31 ระเบยีบ ระ-เบยีบ

13 พนักงาน พะ-นัก-งาน 32 รัฐธรรมนูญ รัด-ถะ-ทํา-มะ-นูน/

14 ภมูิหลัง พูม-หลัง รัด-ทํา-มะ-นูน

15 สนทนา สน-ทะ-นา 33 สันติ สัน-ติ

16 บรรจบ บนั-จบ 34 สิทธิพิเศษ สิด-ทิ-พ-ิเสด

17 อศัจรรยแ อดั-สะ-จัน 35 เสรี เส-รี

18 เช้ือโรค เช้ือ-โรก 36 พระมหากษัตริยแ พระ-มะ-หา-กะ-สัด

19 สงขาว สง-ขาว 37 ประมุข ประ-มุก

20 ตะเกยีบ ตะ-เกยีบ 38 คํากริยา คํา-กริ-ยา

39 คัดคาน คัด-คาน

40 ลดหล่ัน ลด-หล่ัน

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๒

หนา ๔๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ถกเถียง ถก-เถียง 21 ผัดไทย ผัด-ไท

2 แสนรู แสน-รู 22 น้ําแข็งไส น้ํา-แข็ง-ไส

3 เหตุผล เหด-ผน 23 ชัยชนะ ไช-ชะ-นะ 

4 ปลาวาฬ ปลา-วาน 24 ลําไย ลํา-ไย

5 หาเสียง หา-เสียง 25 ผาใหม ผา-ไหม

6 แผนปาูย แผน-ปาูย 26 ตัดสินใจ ตัด-สิน-ไจ 

7 คะแนนเสียง คะ-แนน-เสียง 27 ลูกจัน ลูก-จัน

8 แถลง ถะ-แหลง 28 สะใภ สะ-ไภ

9 ธงชาติ ทง-ชาด 29 ดอกหญา ดอก-ยา

10 กาบตัร กา-บดั 30 บตัรคํา บดั-คํา

11 คูหา คู-หา 31 ใยบวั ไย-บวั

12 บตุร บดุ 32 ปลาดุก ปลา-ดุก

13 กฎหมาย กด-หมาย 33 ครํ่าครวญ ครํ่า-ครวน

14 เลือกต้ัง เลือก-ต้ัง 34 บาใบ บา-ไบ

15 อนุสาวรียแ อะ-น-ุสา-วะ-รี 35 ใกลเคียง ไกล-เคียง

16 อปุถัมภแ อ-ุปะ-ถํา / อบุ-ปะ-ถํา 36 ผูใหญ ผู-ไหญ

17 กฎกติกา กด-กะ-ติ-กา 37 อนัตราย อนั-ตะ-ราย

18 จังหวัด จัง-หวัด 38 น้ําใส น้ํา-ไส

19 ขัดแยง ขัด-แยง 39 สายสัมพันธแ สาย-สํา-พัน

20 เสียงขางมาก เสียง-ขาง-มาก 40 ดาวเทียม ดาว-เทยีม

หนา ๔๖

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระพัง กระ-พัง 21 พญานาค พะ-ยา-นาก

2 คงคา คง-คา 22 คุนเคย คุน-เคย

3 คลอแคล คลอ-แคล 23 คาดคะเน คาด-คะ-เน 

4 ตนหวา ตน-หวา 24 เจื้อยแจว เจื้อย-แจว 

5 ทิวทัศนแ ทิว-ทัด 25 กระวีกระวาด กระ-ว-ีกระ-วาด

6 ตนตาล ตน-ตาน 26 ปาุละเมาะ ปาุ-ละ-เมาะ

7 แนนขนัด แนน-ขะ-หนัด 27 อทุร อ-ุทอน

8 บาตร บาด 28 สาหราย สา-หราย

9 ปราสาท ปรา-สาด 29 เพลงกลอมเด็ก เพลง-กลอม-เด็ก

10 ตนโพ ตน-โพ 30 ภาชนะ พา-ชะ-นะ 

11 ภาคอสีาน พาก-อ-ีสาน 31 กรุงเทพฯ กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน

12 แมงดา แมง-ดา 32 กั้ง กั้ง 

13 รูปภาพ รูบ-พาบ 33 นายพราน นาย-พราน

14 สันนิษฐาน สัน-นิด-ถาน 34 ชะโงก ชะ-โงก

15 หฝูาด ห-ูฝาด 35 ยานการคา ยาน-กาน-คา 

16 พระแกวมรกต พระ-แกว-มอ-ระ-กด 36 ยวดยาน ยวด-ยาน

17 พระบรม- พระ-บอ-รม - 37 เปรมปรีด์ิ เปรม-ปรี

มหาราชวัง  มะ-หา-ราด-ชะ-วัง 38 ประดิษฐาน ประ-ดิด-สะ-ถาน

18 มะขามปอูม มะ-ขาม-ปอูม 39 โปรดเกลาฯ โปรด-เกลา-

19 สําเพ็ง สํา-เพ็ง โปรด-กระ-หมอม

20 นกกาเหวา นก-กา-เหวา 40 วรรณคดีลํานํา วัน-นะ-คะ-ดี-ลํา-นํา

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๔

หนา ๔๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 โฆษณา โคด-สะ -นา 21 กระปกุ กระ-ปกุ

2 ชุลมุน ชุน-ละ-มุน 22 สะตอ สะ-ตอ

3 มะมวงหมิพานตแ  มะ- มวง-หมิ-มะ-พาน 23 ลูกหยี ลูก-หยี

4 มหศัจรรยแ มะ-หดั-สะ-จัน 24 พญาครุฑ พะ-ยา-ครุด

5 สัมฤทธิ์ สํา-ริด 25 ปาุวรอง ปาุว-รอง

6 น้ําบดูู น้ํา-บ-ูดู 26 อวยพร อวย-พอน

7 ลําแขง ลํา-แขง 27 มหศัจรรยแ มะ-หดั-สะ-จัน

8 เลาขาน เลา-ขาน 28 คําศัพทแ คํา-สับ

9 หตัถกรรม หดั-ถะ-กํา 29 จําหนาย จํา-หนาย

10 อาบเหง่ือ อาบ-เหง่ือ 30 วัสดุ วัด-สะ-ดุ

11 อธัยาศัย อดั-ทะ-ยา-ไส 31 ทองถิ่น ทอง-ถิ่น

12 เอกลักษณแ เอก-กะ-ลัก 32 รานคา ราน-คา

13 ปะการัง ปะ-กา-รัง 33 ยักษแ ยัก

14 ประดิษฐแ ประ-ดิด 34 กระจาด กระ-จาด

15 ทองฟูา ทอง-ฟูา 35 กระซิบ กระ-ซิบ

16 เกล็ดปลา เกล็ด-ปลา 36 อรอย อะ-หรอย

17 เคร่ืองจักสาน เคร่ือง-จัก-สาน 37 สะดุง สะ-ดุง

18 ตําบล ตํา-บน 38 เขียวชอุม เขียว-ชะ-อุม

19 ปลากะพง ปลา-กะ-พง 39 ชวยดวย ชวย-ดวย

20 แกงไตปลา แกง-ไต-ปลา 40 ผ่ึงแดด ผ่ึง-แดด

หนา ๔๘

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 คาคบ คา-คบ 21 บรรยากาศ บนั-ยา-กาด

2 ตะขบ ตะ-ขบ 22 สูญพันธแ สูน-พัน

3 หอยทาก หอย-ทาก 23 สงวน สะ-หงวน

4 นกเงือก นก-เงือก 24 วอดวาย วอด-วาย

5 พงไพร พง-ไพร 25 เหอืดแหง เหอืด-แหง

6 พรรณนา พัน-นะ-นา 26 ประจักษแ ประ-จัก

7 วิง่พรู วิง่-พรู 27 ลําธาร ลํา-ทาน

8 โคลงเคลง โคลง-เคลง 28 อราม อะ-หราม

9 ละหาน ละ-หาน 29 อทุาน อ-ุทาน

10 วิบติั ว-ิบดั 30 ระเกะระกะ ระ-เกะ-ระ-กะ

11 สมดุล สะ-มะ-ดุน/สม-ดุน 31 สมบรูณแ สม-บนู

12 กฎหมาย กด-หมาย 32 ทําลาย ทํา-ลาย

13 สังวร สัง-วอน 33 เยอะแยะ เยอะ-แยะ

14 ทรุดโทรม ซุด-โซม 34 โพรง โพรง

15 เมล็ด มะ-เล็ด 35 บรรยาย บนั-ยาย

16 ยอยสลาย ยอย-สะ-หลาย 36 ลูกหวา ลูก-หวา

17 ปลวก ปลวก 37 เหยียบย่ํา เหยียบ-ย่ํา

18 อทุยาน อดุ-ทะ-ยาน 38 กลวยไม กลวย-ไม

19 ทรัพยากร ซับ-พะ-ยา-กอน 39 ขบวน ขะ-บวน

20 หอหุม หอ-หุม 40 ศัตรูพืช สัด-ตรู-พืด

หนา ๔๙

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ขนาดยอม ขะ-หนาด-ยอม 21 บากบั่น บาก-บั่น

2 ตุงต้ิง ตุง-ต้ิง 22 พลาดพล้ัง พลาด-พล้ัง

3 เปรียบเปรย เปรียบ-เปรย 23 มนุษยแ มะ-นุด

4 แมลงปอ มะ-แลง-ปอ 24 บญุคุณ บนุ-คุน

5 แสลง สะ-แหลง 25 สีซอ สี-ซอ

6 กระทบ กระ-ทบ 26 โพงพาง โพง-พาง

7 ไตรตรอง ไตร-ตรอง 27 คนควา คน-ควา

8 ทูลเกลา ฯ ทูน-เกลา-ทูน-กระ-หมอม 28 ยาพิษ ยา-พิด

9 คลาไคล คลา-ไคล 29 สมอง สะ-หมอง

10 ขนาด ขะ-หนาด 30 กริิยา ก-ิริ-ยา

11 สนาม สะ – หนาม 31 โวหาร โว-หาน

12 พระพักตรแ พระ-พัก 32 ประหยัด ประ-หยัด

13 ปรับปรุง ปรับ-ปรุง 33 ไพเราะ ไพ-เราะ

14 เครือญาติ เครือ-ยาด 34 ลึกซ้ึง ลึก-ซ้ึง

15 รางวัล ราง-วัน 35 หมวดหมู หมวด-หมู

16 ฉุกเฉิน ฉุก-เฉิน 36 สลับ สะ-หลับ

17 ศักด์ิศรี สัก-สี 37 เลียนแบบ เลียน-แบบ

18 ปรบมือ ปรบ-มือ 38 ยอยสลาย ยอย-สะ-หลาย

19 คางคก คาง-คก 39 มงคล มง-คน

20 ขยัน ขะ–หยัน 40 กลวยฉาบ กลวย-ฉาบ

หนา ๕๐

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เหนอะหนะ เหนอะ-หนะ 21 ธนาคาร ทะ-นา-คาน

2 สาหราย สา-หราย 22 เผลอ เผลอ

3 ตกรถ ตก-รด 23 จดหมาย จด-หมาย

4 ทะนุถนอม ทะ-น-ุถะ-หนอม 24 ทองเที่ยว ทอง-เท่ียว

5 เพนียด พะ-เนียด 25 ปจัจุบนั ปดั-จ-ุบนั

6 มรดก มอ-ระ-ดก 26 อดีต อะ-ดีด

7 หวุดหวิด หวุด-หวิด 27 ผิวพรรณ ผิว-พัน

8 ทหาร ทะ-หาน 28 รองรอย รอง-รอย

9 ร่ืนรมยแ ร่ืน-รม 29 เจดียแ เจ-ดี

10 รุงเรือง รุง-เรือง 30 พิพิธภณัฑแ พ-ิพิด-ทะ-พัน

11 กะทิ กะ-ทิ 31 ประเพณี ประ-เพ-นี

12 บนัทึก บนั-ทึก 32 ประทีป ประ-ทีบ

13 นมัสการ นะ-มัด-สะ-กาน 33 การแตูน กา-ตูน

14 สัญญา สัน-ยา 34 สํารวจ สํา-หรวด

15 บรรณารักษแ บนั-นา-รัก 35 จรวด จะ-หรวด

16 อนุญาต อะ-น-ุยาด 36 หองสมุด หอง-สะ-หมุด

17 กระหมอม กระ-หมอม 37 คําขวัญ คํา-ขวัน

18 ประเด๋ียว ประ-เด๋ียว 38 กาลเวลา กาน-เว-ลา

19 ดวงเดือน ดวงเดือน 39 จรรยา จัน-ยา

20 ประดับ ประ-ดับ 40 เมืองเกา เมือง-เกา

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๘

หนา ๕๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กร้ิว กร้ิว 21 ถวิล ถะ-หวิน

2 เถาวัลยแ เถา-วัน 22 ผลาญ ผลาน

3 เกษมศานตแ กะ-เสม-สาน 23 สัมพันธแ สํา-พัน

4 ตาขาย ตา-ขาย 24 ปกัษา ปกั-สา

5 ชลนัยนแ ชน-ละ-ไน 25 พนาลี พะ-นา-ลี

6 ฉะเชิงเทรา ฉะ-เชิง-เซา 26 พระชนนี พระ-ชน-นะ -นี

7 กนัแสง กนั-แสง 27 พลับพลา พลับ-พลา

8 แถลง ถะ-แหลง 28 พระทยั พระ-ไท

9 จํานง จํา-นง 29 ภริมยแ พ-ิรม

10 จินดา จิน-ดา 30 มหงิสา มะ-หงิ-สา

11 เฉโกโวเว เฉ-โก-โว-เว 31 มโนมัย มะ-โน-ไม

12 ชนาง ชะ-นาง 32 พารา พา-รา

13 ชลเนตร ชน-ละ-เนด 33 ไพรสัณฑแ ไพร-สัน

14 ชันษา ชัน-นะ-สา 34 รังสรรคแ รัง-สัน

15 ชีวาลัย ชี-วา-ลัย 35 ละมอม ละ-มอม

16 บรรทม บนั-ทม 36 โอรสา โอ-ระ-สา

17 พากเพียร พาก-เพียน 37 สุริยัน สุ-ริ-ยัน

18 บงัคม บงั-คม 38 อปัลักษณแ อบั-ปะ-ลัก

19 ประลอง ประ-ลอง 39 โหรหลวง โหน-หลวง

20 โกลาหล โก-ลา-หน 40 หรรษา หนั-สา

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๒๙

หนา ๕๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ขยับ ขะ-หยับ 21 พระนาสิก พระ-นา-สิก

2 ตลาด ตะ-หลาด 22 ศีรษะ สี-สะ

3 ช่ังน้ําหนัก ช่ัง-น้ํา-หนัก 23 เจาฟูา เจา-ฟูา

4 คมนาคม คะ-มะ-นา-คม 24 เผอญิ ผะ-เอนิ

5 พระเกศา พระ-เก-สา 25 กําพรา กํา-พรา

6 ขาวลือ ขาว-ลือ 26 บตุิรงคแ บ-ิติ-รง

7 ขโมย ขะ-โมย 27 ขลาดเขลา ขลาด-เขลา

8 กลาหาญ กลา-หาญ 28 หอยสังขแ หอย-สัง

9 สมบติั สม-บดั 29 แกะสลัก แกะ-สะ-หลัก

10 สําราญ สํา-ราน 30 พระกรรณ พระ-กนั

11 รัฐบาล รัด-ถะ-บาน 31 เฟรนซแฟราย เฟรน-ฟราย

12 มิบงัควร ม-ิบงั-ควน 32 อาวุธ อา-วุด

13 เหล็กเพชร เหล็ก-เพ็ด 33 ระบบนิเวศ ระ-บบ-น-ิเวด

14 สารพัด สา-ระ-พัด 34 ยักษแมาร ยัก-มาน

15 ถวาย ถะ-หวาย 35 เสวนา เส-วะ-นา

16 โศกศัลยแ โสก-สัน 36 โพยภยั โพย – ไพ

17 เอมโอชโภชนา เอม-โอด-โพ- ชะ-นา/ 37 อตุลุด อดุ-ตะ-หลุด

เอม-โอด-โพด-ชะ-นา 38 ผลักไส ผลัก-ไส

18 พยายาม พะ-ยา-ยาม 39 สุริยวงศแ สุ-ริ-ยะ-วง

19 เยอหยิ่ง เยอ-หยิ่ง 40 ขุนเคือง ขุน-เคือง

20 กราบทูล กราบ-ทูน

บัญชีค าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๓   ชุดที่  ๓๐

หนา ๕๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระฟด๎กระเฟยีด กระ-ฟด๎-กระ-เฟยีด 21 ร่ืนรมย์ ร่ืน-รม

2 กรู                 กรู 22 วัฒนธรรม วัด-ทะ-นะ-ทํา

3 วิทยาศาสตร์ วิด-ทะ-ยา-สาด 23 ห่าม ห่าม

4 สูตรโบราณ สูด-โบ-ราน 24 เหตุการณ์ เหด-กาน

5 นุม่นวล นุม่-นวน 25 งานฉลองยศ    งาน-ฉะ-หลอง-ยด

6 จาระไน จา-ระ-ไน 26 ชนิด ชะ-นิด

7 หน้ามุย่ หน้า-มุย่ 27 เพลิดเพลิน เพลิด-เพลิน

8 สังเกต สัง-เกต 28 โขลก โขลก

9 อารมณ์ อา-รม 29 เฟื่องฟู เฟื่อง-ฟู

10 ภูมิป๎ญญา พมู-ป๎น-ยา 30 โบราณ โบ-ราน

11 ดอกอัญชัน ดอก-อัน-ชัน 31 สมัยใหม่ สะ-ไหม-ไหม่

12 รสละมุน รด-ละ-มุน 32 ปรุงแต่ง ปรุง-แต่ง

13 กลัด กลัด 33 พชืผัก พชื-ผัก

14 จี่ จี่ 34 ผลไม้ ผน-ละ-ไม้

15 เช่ือม เช่ือม 35 ปิง้ ปิง้

16 ต่ัง ต่ัง 36 ขยาย ขะ-หยาย

17 นัง่ นัง่ 37 ผลิตผล ผะ-หลิด-ตะ-ผล

18 บรรพบุรุษ บัน-พะ-บ-ุหรุด 38 สามัคคี สา-มัก-คี

19 ประดิดประดอย               ประ-ดิด-ประ-ดอยประ-ดิด-ประ-ดอย 39 ประณีต ประ-นีด

20 ผิง ผิง 40 ผสมสี ผะ-สม-สี

หน้า ๕๔

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่ 1 



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ขนมเปียกปูน    ขะ-หนม-เปียก-ปูน 21 ขนมลืมกลืน ขะ-หนม-ลืม-กลืน

2 ขนมช้ัน         ขะ-หนม-ช้ัน 22 ขนมเทียนแก้ว ขะ-หนม-เทียน-แก้ว

3 ขนมเปียกอ่อน     ขะ-หนม-เปียก-อ่อน 23 ขนมหน้านวล   ขะ-หนม-หน้า-นวน

4 ขนมตระกูลทอง ขะ-หนม-ตระ-กูน-ทอง 24 ขนมเรไร     ขะ-หนม-เร-ไร

5 ทองหยบิ ทอง-หยบิ 25 ขนมหม้อแกง   ขะ-หนม-หม้อ-แกง

6 ทองหยอด ทอง-หยอด 26 ขนมกลีบลําดวน   ขะ-หนม-กลีบ-ลํา-ดวน

7 ฝอยทอง ฝอย-ทอง 27 ขนมสอดไส้ ขะ-หนม-สอด-ไส้

8 ทองเอก ทอง-เอก 28 ขนมลูกชุบ ขะ-หนม-ลูก-ชุบ

9 ทองพลุ ทอง-พลุ 29 ขนมครองแครง    ขะ-หนม-ครอง-แครง

10 ทองม้วน ทอง-ม้วน 30 ขนมปลากิมไข่เต่า   ขะ-หนม-ปลา-กิม-ไข่-เต่า

11 ขนมเม็ดขนุน   ขะ-หนม-เม็ด-ขะ-หนุน 31 ขนมสัมป๎นนี ขะ-หนม-สํา-ป๎น-นี

12 ขนมเผือก ขะ-หนม-เผือก 32 ขนมแป้งจี่ ขะ-หนม-แป้ง-จี่

13 ขนมฟก๎ทอง ขะ-หนม-ฟก๎-ทอง 33 ขนมทับทิมกรอบ ขะ-หนม-ทับ-ทิม-กรอบ

14 ขนมกล้วย ขะ-หนม-กล้วย 34 ขนมซ่าหร่ิม ขะ-หนม-ซ่า-หร่ิม

15 กล้วยบวชชี กล้วย-บวด-ชี 35 ขนมถ้วยฟู ขะ-หนม-ถ้วย-ฟู

16 ขนมจา่มงกุฎ ขะ-หนม-จา่-มง-กุด 36 ขนมตะโก้ ขะ-หนม-ตะ-โก้

17 ขนมต้มขาว   ขะ-หนม-ต้ม-ขาว 37 ขนมสาคูถั่วดํา ขะ-หนม-สา-คู-ถั่ว-ดํา

18 ขนมต้มแดง   ขะ-หนม-ต้ม-แดง 38 ขนมหยกมณี ขะ-หนม-หยก-มะ-นี

19 ข้าวเหนียวเปียก ข้าว-เหนียว-เปียก 39 ขนมลอดช่องน้ํากะทิ ขะ-หนม-ลอด-ช่อง-น้ํา-กะ-ทิ

20 ขนมบ้าบิน่ ขะ-หนม-บ้า-บิน่ 40 ขนมถั่วกวน ขะ-หนม-ถั่ว-กวน

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒

หน้า ๕๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 สุภาษิต สุ-พา-สิด 21 พดด้วง พด-ด้วง

2 เศษสตางค์ เสด-สะ-ตาง 22 รัชกาล รัด-ชะ-กาน

3 กฎหมาย กด-หมาย 23 โปรดเกล้าฯ โปรด-เกล้า-โปรด-

4 เศรษฐี เสด-ถี กระ-หม่อม

5 อิจฉา อิด-ฉา 24 เหรียญ เหรียน

6 เจรจา เจน-ระ-จา/ เจ-ระ-จา 25 เงินแป เงิน-แป

7 ธนบัตร ทะ-นะ-บัด 26 ไซร้ ไซ้

8 ห้างสรรพสินค้า ห้าง-สับ-พะ-สิน-ค้า 27 ป๎จจบุัน ป๎ด-จ-ุบัน

9 ธนาคาร ทะ-นา-คาน 28 สลึง สะ-หลึง

10 บัญชี บัน-ชี 29 แปสลึง แป-สะ-หลึง

11 ศีรษะ สี-สะ 30 แปเฟื้อง แป-เฟื้อง

12 ประโยชน์ ประ-โหยด 31 สนิทสนม สะ-หนิด-สะ-หนม

13 สังสรรค์ สัง-สัน 32 หุน้ หุน้

14 สุขนิสัย สุก-ขะ-น-ิไส 33 เห่อ เห่อ

15 ซอสหอยนางรม ซ้อด-หอย-นาง-รม 34 สหกรณ์ สะ-หะ-กอน

16 กตัญํู กะ-ตัน-ยู 35 ปรากฏ ปรา-กด

17 สมัยอยธุยา สะ-ไหม-อะ-ยดุ-ทะ-ยา 36 ซ่ือสัตย์ ซ่ือ-สัด

18 รัตนโกสินทร์ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน 37 เจริญ จะ-เริน

19 สมัยสุโขทัย สะ-ไหม-สุ-โข-ไท 38 รณรงค์ รน-นะ-รง

20 เงินตรา เงิน-ตรา 39 โอกาส        โอ-กาด

40 บุคคล บุก-คน

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓

หน้า ๕๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 นภดล นบ-พะ-ดน 21 ผูกพนั ผูก-พนั

2 อุตสาหะ อุด-สา-หะ 22 สมัคร สะ-หมัก

3 พยางค์ พะ-ยาง 23 พระเจา้พมิพสิาร พระ-เจา้-พมิ-พ-ิสาน

4 ประวิสรรชนีย์ ประ-ว-ิสัน-ชะ-นี 24 จนัทป๎ชโชติ จนั-ทะ-ป๎ด-โชด

5 เกษตร กะ-เสด 25 กรุงอุชเชนี กรุง-อุด-เช-นี

6 เฉลย ฉะ-เหลย 26 พระโอสถ    พระ-โอ-สด

7 ไม้ยมก ไม้-ยะ-มก 27 พระเทวทัต  พระ-เท-วะ-ทัด

8 อุณหภูมิ อุน-หะ-พมู 28 อาจารย์ อา-จาน

9 สลัด สะ-หลัด 29 แคว้นมคธ แคว้น-มะ-คด

10 ขยอ้น ขะ-ยอ่น 30 อัธยาศัย อัด-ทะ-ยา-ไส

11 เอร็ดอร่อย อะ-เหร็ด-อะ-หร่อย 31 ว่านอนสอนง่าย   ว่า-นอน-สอน-ง่าย

12 สกัด สะ-กัด 32 แน่นขนัด แน่น-ขะ-หนัด

13 ขนัด ขะ-หนัด 33 ศิลปวิทยาการ สิน-ละ-ปะ-วิด-ทะ-ยา-กาน

14 สะระแหน่ สะ-ระ-แหน่ 34 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

15 โหระพา โห-ระ-พา

16 คุณค่า คุน-ค่า  /  คุน-นะ-ค่า

17 กะเพรา กะ-เพรา 35 ไตรยางศ์ ไตร-ยาง

18 ประโยค         ประ-โหยก 36 บรรยาย บัน-ยาย

19 กะหลํ่าปลี กะ-หลํ่า-ปลี 37 ต่างๆนานา ต่าง-ต่าง-นา-นา

20 พรรคพวก พกั-พวก 38 สารคดี สา-ระ-คะ-ดี

39 ป๎สสาวะ ป๎ด-สา-วะ

40 พยกัหน้า พะ-ยกั-หน้า

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๔

สม-เด็ด-พระ-เทบ-รัด-ราด-สุ-ดา-สะ-หยาม-

บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ก-ุมา-รี

หน้า ๕๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เศรษฐกิจ เสด-ถะ-กิจ 21 มังสวิรัติ มัง-สะ-ว-ิรัด

2 มัธยม มัด-ทะ-ยม 22 โยชน์ โยด

3 หมวกจอ๊กกี้ หมวก-จอ๊ก-กี้ 23 ริดสีดวงทวาร ริด-สี-ดวง-ทะ-วาน

4 หม้อห้อม หม้อ-ห้อม/ม่อ-ฮ่อม 24 ลูกประคบ ลูก-ประ-คบ

5 สรรพคุณ สับ-พะ-คุณ 25 สมุนไพร สะ-หมุน-ไพร

6 ชีวกโกมารภัจจ ์  ชี-วะ-กะ-โก-มา-ระ-พดั 26 หญ้าหนวดแมว    หญ้า-หนวด-แมว

7 พระอภัยราชกุมาร พระ-อะ-พัย-ราด-ชะ-ก-ุมาน 27 หวานเปน็ลมขมเปน็ยา  หวาน-เปน็-ลม-ขม-เปน็-ยา

8 กรุงราชคฤห์ กรุง-ราด-ชะ-ครึ 28 ใจทมิฬ ใจ-ทะ-มิน

9 เกษตรกรรม กะ-เสด-ตระ-กํา 29 ประมุข ประ-มุก

10 ตีรวน ตี-รวน 30 ก๊าซพษิ ก๊าด-พดิ

11 ทะมัดทะแมง    ทะ-มัด-ทะ-แมง 31 ภาพยนตร์ พาบ-พะ-ยน

12 ทําหูทวนลม   ทํา-ห-ูทวน-ลม 32 พญาครุฑ พะ-ยา-ครุด

13 ปากนกกระจอก   ปาก-นก-กระ-จอก 33 สยามรัฐ สะ-หยาม-รัด

14 ไผ่ตง ไผ่-ตง 34 ยศศักด์ิ ยด-สัก

15 ไผ่รวก ไผ่-รวก 35 ผิวพรรณ ผิว-พนั

16 ไผ่สีสุก ไผ่-สี-สุก 36 สัญญาณ สัน-ยาน

17 ฝีในท้อง ฝี-ใน-ท้อง 37 กาลเวลา กาน-เว-ลา

18 พระราชนิพนธ์     พระ-ราด-ชะ-น-ิพน 38 ก้อนเมฆ ก้อน-เมก

19 โภชนาการ โพ-ชะ-นา-กาน / 39 ปริศนา ปริด-สะ-หนา

โพด-ชะ-นา-กาน 40 เภทภัย เพด-ไพ

20 มะง่ัว มะ-ง่ัว

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๕

หน้า ๕๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ระบบนิเวศ ระ-บบ-น-ิเวด 21 สาส์น สาน

2 สยาม สะ-หยาม 22 แบบฟอร์ม แบบ-ฟอม

3 ส่ือสาร ส่ือ-สาน 23 จตัวา จดั-ตะ-วา

4 อาณาจกัร อา-นา-จกั 24 พทัิกษ์ พ-ิทัก

5 พยางค์ พะ-ยาง 25 ดงพญาเยน็  ดง-พะ-ยา-เยน็

6 สวัสด์ิ สะ-หวัด 26 โบราณคดี โบ-ราน-คะ-ดี/

7 เศวต สะ-เหวด โบ-ราน-นะ-คะ-ดี

8 ประชาราษฎร์ ประ-ชา-ราด 27 สยามรัฐ สะ-หยาม-รัด

9 เดียดฉันท์ เดียด-ฉัน 28 อนุชน อะ-น-ุชน

10 คอนเสิร์ต คอน-เสิด 29 พนัธุสั์ตว์ พนั-สัด

11 อิทธิฤทธิ์ อิด-ทิ-ริด 30 ภาชนะ พา-ชะ-นะ/พาด-ชะ-นะ

12 ทัณฑมาต ทัน-ทะ-คาด 31 เชลียง ชะ-เลียง

13 อภิปราย อะ-พ-ิปราย 32 สมุดบันทึก สะ-หมุด-บัน-ทึก

14 ยเูนสโก ย-ูเนด-โก 33 สหประชาชาติ สะ-หะ-ประ-ชา-ชาด

15 วัดช้างล้อม วัด-ช้าง-ล้อม 34 ภูมิศาสตร์ พ-ูม-ิสาด

16 วัดเจดียเ์จด็แถว วัด-เจ-ดี-เจด็-แถว 35 กระบือ กระ-บือ

17 วัดศรีชุม วัด-สี-ชุม 36 ล้างผลาญ ล้าง-ผลาน

18 เคารพ เคา-รบ 37 สงกรานต์ สง-กราน

19 วิเคราะห์ ว-ิเคราะ 38 เปล่ียนแปร เปล่ียน-แปร

20 ละเอียดศรี ละ-เอียด-สี 39 สินทรัพย์ สิน-ซับ

40 พทุรา พดุ-ซา

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๖

หน้า ๕๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ประวัติศาสตร์ ประ-หวัด-สาด/ 21 ทรายอิฐ ซาย-อิด

ประ-หวัด-ติ-สาด 22 บริเวณ บอ-ริ-เวน

2 ศักด์ิศรี สัก-สี 23 วัตถุ วัด-ถุ

3 มรดก มอ-ระ-ดก 24 ธรณีวิทยา ทอ-ระ-น-ีวิด-ทะ-ยา

4 เอกสาร เอก-กะ-สาน 25 อุดม อ-ุดม

5 ศรีสัชนาลัย สี-สัด-ชะ-นา-ไล 26 ศรัทธา สัด-ทา

6 อนุรักษ์ อะ-น-ุรัก 27 กนิษฐา กะ-นิด-ถา

7 กษัตริย์ กะ-สัด 28 วรรณยกุต์ วัน-นะ-ยกุ

8 กรุงศรีอยธุยา กรุง-สี-อะ-ยดุ-ทะ-ยา 29 ทัศนา ทัด-สะ-นา

9 สวรรคโลก สะ-หวัน-คะ-โลก 30 วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัด-พระ-สี-สัน-เพด็

10 หัตถกรรม หัด-ถะ-กํา 31 พยญัชนะ พะ-ยนั-ชะ-นะ

11 เกียรติภูมิ เกียด-ติ-พมู 32 กายภาพ กาย-ยะ-พาบ

12 อุทยาน อุด-ทะ-ยาน 33 เกษม กะ-เสม

13 วัดมหาธาตุ วัด-มะ-หา-ทาด 34 ชีวภาพ ชี-วะ-พาบ

14 วัดศรีสวาย วัด-สี-สะ-หวาย 35 ศรัญยู สะ-รัน-ยู

15 วัดนางพญา วัด-นาง-พะ-ยา 36 ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา

16 เคร่ืองสังคโลก เคร่ือง-สัง-คะ-โลก 37 ธานี ทา-นี

17 ปฏิบัติ           ปะ-ติ-บัด 38 โบราณสถาน   โบ-ราน-สะ-ถาน/

18 มัคคุเทศก์ มัก-คุ-เทด โบ-ราน-นะ-สะ-ถาน

19 อธิบาย อะ-ทิ-บาย 39 ประจกัษ์ ประ-จกั

20 อารยธรรม อา-ระ-ยะ-ทํา 40 ภมูิปญ๎ญาทอ้งถิ่น  พมู-ป๎น-ยา-ท้อง-ถิ่น

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๗

หน้า ๖๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อัชฌาศัย อัด-ชา-ไส 21 อัยกา ไอ-ยะ-กา

2 อภิวาท อะ-พ-ิวาด 22 อภิวันท์ อะ-พ-ิวัน

3 พระทรงธรรม์ พระ-ซง-ทัน 23 เดรัจฉาน เด-รัด-ฉาน

4 สถิต สะ-ถิด 24 ม้านิลมังกร ม้า-นิน-มัง-กอน

5 นวลฉวี นวน-ฉะ-หวี 25 สมเพช สม-เพด

6 กุฎี ก-ุดี 26 ภูวไนย พ-ูวะ-ไน

7 โกลาหล โก-ลา-หน 27 พายพั พา-ยบั

8 ยงยทุธ ยง-ยดุ 28 พระแสงขรรค์  พระ-แสง-ขัน

9 สินสมุทร สิน-สะ-หมุด 29 สาตรา สาด-ตรา

10 ประจญั ประ-จนั 30 วายภุัส วา-ย-ุพดั

11 สินธพ สิน-ทบ 31 ปรารภ ปรา-รบ

12 ฤทธา ริด-ทา 32 อรินทร์ อะ-ริน

13 บิตุรงค์ บ-ิตุ-รง 33 อัสดร อัด-สะ-ดอน

14 สิทธาจารย์ สิด-ทา-จาน 34 มหัศจรรย์ มะ-หัด-สะ-จนั

15 บิตุเรศ บ-ิตุ-เรด 35 สัญจร สัน-จอน

16 พระเวศ พระ-เวด 36 อาศรม อา-สม

17 วิเศษ ว-ิเสด 37 สันโดษ สัน-โดด

18 สายสิญจน์ สาย-สิน 38 บพติร บอ-พดิ

19 วายชนม์ วาย-ชน 39 พราหมณ์    พราม

20 หัทยา หัด-ทะ-ยา 40 ศิวาโมกข์ สิ-วา-โมก

หน้า ๖๑

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เชษฐา เชด-ถา 21 เดชะฤทธิ์ เด-ชะ-ริด

2 พรมพรต พรม-มะ-พรด 22 กฤดาการ กริ-ดา-กาน

3 ปาฏิหาริย์ ปา-ติ-หาน 23 โกฏิ โกด

4 ผจญภัย ผะ-จน-ไพ 24 เข็ดขอน เข็ด-ขอน

5 สุดสาคร สุด-สา-คอน 25 เขตคัน เขด-คัน

6 สรรเสริญ สัน-เสิน 26 จูลู่่ จู-่ลู่

7 คณะกรรมการ คะ-นะ-กํา-มะ-กาน 27 ฉศก ฉอ-สก

8 พระอภัยมณี พระ-อะ-ไพ-มะ-นี 28 โฉลก ฉะ-โหลก

9 เอกเขนก เอก-ขะ-เหนก 29 ชลาสินธุ์ ชะ-ลา-สิน

10 กลอยสวาท กลอย-สะ-หวาด 30 ชุลีกร ชุ-ลี-กร

11 ครรภ์ คัน 31 ตรีจนัทร์ ตรี-จนั

12 วิญญาณ์ วิน-ยา 32 นกหัสดิน นก-หัด-สะ-ดิน

13 ครางครวญ คราง-ครวน 33 นลาฎ นะ-ลาด

14 ป๎ถพนิ ป๎ด-ถะ-พนิ 34 บังเหียน บัง-เหียน

15 ดาบส ดา-บด 35 ภิญโญ พนิ-โย

16 วายปราณ วาย-ปราน 36 อสงไขย อะ-สง-ไข

17 ปรากฏ ปรา-กด 37 อัปภาคย์ อับ-ปะ-พาก

18 กรรมฐาน กํา-มะ-ถาน 38 อิศโร อิด-สะ-โร

19 อภิญาณ อะ-พนิ-ยาน 39 อุณาโลม อ-ุนา-โลม

20 ภพไตร พบ-ไตร 40 เบญจขันธุ์ เบน-จะ-ขัน

หน้า ๖๒

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ลูกโซ่ ลูก-โซ่ 21 สูญเสีย สูน-เสีย

2 สุภาษิต สุ-พา-สิด 22 จนิตนาการ จนิ-ตะ-นา-กาน

3 ใคร่ครวญ ใคร่-ครวน 23 โกรธ โกรด

4 สร้างสรรค์ ส้าง-สัน 24 พลาดพล้ัง พลาด-พล้ัง

5 ฉกรรจ์ ฉะ-กัน 25 คําพงัเพย คํา-พงั-เพย

6 ฉุนเฉียว ฉุน-เฉียว 26 ก่อหวอด ก่อ-หวอด

7 ชันสูตร ชัน-นะ-สูด 27 ขิงก็ราข่าก็แรง  ขิง-ก-็รา-ข่า-ก-็แรง

8 เผาผลาญ เผา-ผลาน 28 ต่อความยาวสาวความยดื  ต่อ-ความ-ยาว-สาว-ความ-ยืด

9 ราชการ ราด-ชะ-กาน 29 ตาต่อตาต่อฟน๎   ตา-ต่อ-ตา-ฟน๎-ต่อ-ฟน๎

10 บุตร บุด 30 บานปลาย บาน-ปลาย

11 โลหิต โล-หิด 31 ต่อสู้บ่รู้ความ    ต่อ-สู้-บ่อ-รู้-ความ

12 วิวาท ว-ิวาด 32 ล่าม ล่าม

13 พศิวง พดิ-สะ-หวง 33 ต้นสายปลายเหตุ ต้น-สาย-ปลาย-เหตุ

14 ชุลมุน ชุน-ละ-มุน 34 ร้อยแปดพนัเก้า ร้อย-แปด-พนั-เก้า

15 สงบ สะ-หงบ 35 ทิฐิ ทิด-ถิ

16 ไต่เต้า ไต่-เต้า 36 ห้าว ห้าว

17 ตรึกตรอง ตรึก-ตรอง 37 เกดิเป็นศึกขึ้นกลางเมือง   เกิด-เปน็-ศึก-ขึ้น-กลาง-เมือง

18 พจิารณา พ-ิจา-ระ-นา 38 พระยาสีหราชฤทธิไกร   พระ-ยา-สี-หะ-ราด-ริด-ทิ-ไกร

19 สถานการณ์ สะ-ถา-นะ-กาน 39 ทองคําสีหอุไร ทอง-คํา-สี-หะ-อ-ุไร

20 สมัย สะ-ไหม 40 พระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว พระ-จุน-ละ-จอม-เกล้า-เจ้า-อยู-่หัว

หน้า ๖๓

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เกื้อกูล เกื้อ-กูน 21 โพรงไม้ โพรง-ไม้

2 ขยะแขยง ขะ-หยะ-ขะ-แหยง 22 มดตะนอย มด-ตะ-นอย

3 ใจเสีย ไจ-เสีย 23 คายพษิ คาย-พษิ

4 ชอบกล ชอบ-กน 24 เอะอะโวยวาย เอะ-อะ-โวย-วาย

5 ระรวย ระ-รวย 25 วัดพระแก้ว วัด-พระ-แก้ว

6 สบประมาท สบ-ประ-หมาด 26 อ่าวไทย อ่าว-ไทย

7 หยอกล้อ หยอก-ล้อ 27 เพดาน เพ-ดาน

8 กินรี กิน-นะ-รี 28 จิง้จก จิง้-จก

9 คิมหันต์ คิม-หัน 29 ดูหมิน่ ดู-หมิน่

10 จกัรราศี จกั -กระ -รา-สี 30 กิ้งกือ กิ้ง-กือ

11 จนิดา จนิ-ดา 31 มดคันไฟ มด-คัน-ไฟ

12 ป๎จฉิม ป๎ด-ฉิม 32 จอมปลวก จอม-ปลวก

13 เฝ้ารักษาสินธู เฝ้า-รัก-ษา -สิน-ทู 33 ถนัดตา ถะ-หนัด-ตา

14 เมขลา เมก-ขะ-หลา 34 ตระการใจ ตระ-กาน-ไจ

15 รามสูร ราม-มะ -สูน 35 แก่นสาร แก่น-สาน

16 เลียบรอบขอบทวีป เลียบ -รอบ-ขอบ-ทะ -วีบ 36 งูกินหาง งู-กิน-หาง

17 เล้ียวรอบขอบพระเมรุ เล้ียว-รอบ-ขอบ-พระ-เมน 37 หมาเห่าใบตองแห้ง หมา-เห่า-ใบ-ตอง-แห้ง

18 วสันตฤดู วะ-สัน-ตะ-รึ-ดู 38 กินรังแตน กิน-รัง-แตน

19 อินทนิล อิน-ทะ-นิน 39 จมูกมด จะ-หมูก -มด

20 ไส้เดือน ไส้-เดือน 40 กินน้ําเห็นปลิง กิน-น้ํา-เห็น-ปลิง

หน้า ๖๔

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 บทเห่กล่อม บท-เห-่กล่อม 21 ตะเกียกตะกาย ตะ-เกียก-ตะ-กาย

2 พจิารณา พ-ิจา-ระ-นา 22 หมอบ หมอบ

3 กร้ิว กร้ิว 23 ว่องไว ว่อง-ไว

4 วิเชียร ว-ิเชียน 24 ถลอก ถะ-หลอก

5 อุดรธานี อ-ุดอน-ทา-นี 25 อําพนั อํา-พนั

6 วิจารณ์ ว-ิจาน 26 ไส้กรอก ไส้-กรอก

7 เจา้ทุย เจา้-ทุย 27 ดวงมณี ดวง-มะ-นี

8 นาฬิกา นา-ลิ-กา 28 เทวัญ เท-วัน

9 ตัวต่อ ตัว-ต่อ 29 ไปรษณีย์ ไปร-สะ-นี

10 ใบหม่อน ใบ-หม่อน 30 กระดึง กระ-ดึง

11 แม่น้ําเจา้พระยา แม-่น้ํา-เจา้-พระ-ยา 31 ศาลา สา-ลา

12 ประสงค์ ประ-สง 32 กัมปนาท กํา-ปะ-นาด

13 ตีเกราะ ตี-เกราะ 33 ปรากฏการณ์ ปรา-กด-กาน/ปรา-กด-ตะ-กาน

14 ตะคอก ตะ-คอก 34 ยกัษ์ ยกั

15 ปีนักษัตร ป-ีนัก-สัด 35 พระพทุธเจา้ พระ-พดุ-ทะ -เจา้

16 เมืองเหนือ เมือง-เหนือ 36 กระจอ้ยร่อย กระ-จอ้ย-ร่อย

17 เล็มหญ้า เล็ม-ยา่ 37 ผงกหัว ผะ-หงก-หัว

18 ชุลมุน ชุน-ละ-มุน 38 พสูิจน์ พ-ิสูด

19 ทิศตะวันออก ทิด -ตะ-วัน -ออก 39 คางคกขึ้นวอ คาง-คก-ขึ้น-วอ

20 ลูกดอก ลูก-ดอก 40 มดแดงแฝงพวงมะม่วง มด-แดง-แฝง-พวง-มะ-ม่วง

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๒

หน้า ๖๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เคร่ืองมือ เคร่ือง-มือ 21 ดําเนินการ ดํา-เนิน-กาน

2 ใคร่ครวญ ไคร่-ครวน 22 พโิรธ พ ิ-โรด

3 จดหมายลูกโซ่ จด-หมาย-ลูก-โซ่ 23 ขวานเพชร ขวาน-เพด็

4 เดินสายกลาง เดิน-สาย-กลาง 24 อุโบสถ อ-ุโบ-สด

5 เตลิด ตะ-เหลิด 25 แยกแยะ แยก-แยะ

6 พเิคราะห์ พ-ิเคราะ 26 ขยายต่อ ขะ-หยาย-ต่อ

7 เพริด เพริด 27 เงยหน้า เงย-หน้า

8 ภัยพบิัติ ไพ-พ-ิบัด 28 สติมาป๎ญญามี สะ-ติ-มา-ป๎น-ยา-มี

9 ยล ยน 29 มุมมอง มุม-มอง

10 ลมๆแล้งๆ ลม-ลม-แล้ง -แล้ง 30 โอบบ่า โอบ-บ่า

11 หม่นหมองหมาง หม่น-หมอง-หมาง 31 สมเหตุสมผล สม-เหด-สม-ผน

12 หลังขดหลังแข็ง หลัง-ขด-หลัง-แข็ง 32 ธงชัย ทง-ไช

13 เว้นวรรค เว้น-วัก 33 โปรยปราย โปรย-ปราย

14 ก้มหน้าก้มตา ก้ม-หน้า-ก้ม ตา 34 ขวดโหล ขวด-โหล

15 เพอ้เจอ้ เพอ้-เจอ้ 35 พลายแก้ว พลาย-แก้ว

16 ปฏิเสธ ปะ-ติ-เสด 36 ภูมิใจ พมู-ไจ

17 โน้มน้าวใจ โน้ม-น้าว-ไจ 37 ปลายล้ิน ปลาย-ล้ิน

18 หลงเช่ือ หลง-เช่ือ 38 อดีตชาติ อะ-ดีด-ตะ-ชาด

19 หทัย หะ-ไท 39 ดังกึกก้อง ดัง-กึก-ก้อง

20 อาละวาด อา-ละ-วาด 40 แปลบปลาบ แปลบ-ปลาบ

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๓

หน้า ๖๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 วิเศษ วิ -เสด 21 สาส์นสมเด็จ สาน-สม -เด็ด

2 สวรรค์ สะ-หวัน 22 พระสุธน พระ-สุ-ทน

3 แยง่ชิง แยง่ -ชิง 23 มโนราห์ มะ-โน-รา

4 ประจไุฟฟา้ ประ-จ-ุไฟ-ฟา้ 24 วงโคจร วง-โค-จอน

5 ขั้วบวกขั้วลบ ขั้ว-บวก-ขั้ว-ลบ 25 ราศีเมษ รา-สี-เมด

6 ฝนแรก ฝน-แรก 26 โหราศาสตร์ โห-รา-สาด

7 พระประธาน พระ-ประ-ทาน 27 ดาวเคราะห์ ดาว-เคราะ

8 ชะเง้อมอง ชะ-เง้อ-มอง 28 ห้าวหาญ ห้าว-หาน

9 สุนทรภู่ สุน-ทอน-พู่ 29 อาวุธ อา-วุด

10 บ่ายเบีย่ง บ่าย-เบีย่ง 30 น้ําอมฤต น้ํา-อะ-มะ-ริด/น้ํา-อะ-มะ-รึด

11 สํารวจ สํา-หรวด 31 พระนารายณ์ พระ-นา-ราย

12 ธาตรี ทา-ตรี 32 ประธานพร ประ-ทาน-พอน

13 อร่าม อะ-หร่าม 33 อารมณ์ อา-รม

14 รัศมี รัด-สะ-หมี 34 วูบวาบ วูบ-วาบ

15 ฉวี ฉะ-หวี 35 ชมพทูวีป ชม-พ-ูทะ-วีบ

16 คงกระพนั คง-กระ-พนั 36 ขุนมาร ขุน-มาน

17 บังเอิญ บัง-เอิน 37 ตริตรอง ตริ-ตรอง

18 โกลาหล โก-ลา-หน 38 หลงใหล หลง-ไหล

19 จนิตนาการ จนิ-ตะ-นา-กาน 39 นิทานอีสป น-ิทาน-อ-ีสบ

20 วีดิทัศน์ ว-ีดิ-ทัด 40 อยา่ไว้ใจทาง อยา่-ไว้-ไจ-ทาง-

อยา่วางใจคน  อยา่-วาง-ไจ-คน

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๔

หน้า ๖๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ครํ่าคร่า ครํ่า-คร่า 21 กระดํากระด่าง กระ-ดํา-กระ-ด่าง

2 โครมครืน โครม-ครืน 22 สมัยนิยม สะ-ไหม-น-ิยม

3 เช่ียวกราก เช่ียว-กราก 23 ร้อนอบอ้าว ร้อน-อบ-อ้าว

4 ตายดาบหน้า ตาย-ดาบ-หน้า 24 หักโค่น หัก-โค่น

5 ทุพภิกขภัย ทุบ-พกิ-ขะ-ไพ 25 ลูกเห็บ ลูก-เห็บ

6 ธรณีพบิัติภัย ทอ-ระ-น-ีพ-ิบัด-ไพ 26 ไม่รู้เนือ้รู้ตัว ไม่-รู้-เนือ้-รู้-ตัว

7 ปว่ยกระเสาะกระแสะ ป่วย-กระ-เสาะ-กระ-แสะ 27 แห้งกรอบ แห้ง-กรอบ

8 วาตภัย วา-ตะ-ไพ 28 ประมาท ประ-หมาด

9 สึนามิ สึ-นา-มิ 29 เช้ือเพลิง เช้ือ-เพลิง

10 อัคคีภัย อัก-คี-ไพ 30 สุขอนามัย สุก-ขะ-อะ-นา-ไม

11 อุทกภัย อ-ุทก -กะ-ไพ 31 ฤดูกาล รึ-ดู-กาน

12 คุณค่า คุน-ค่า/คุน-นะ-ต่า 32 แตกระแหง แตก-ระ-แหง

13 หวัน่ไหว หวัน่-ไหว 33 แห่นางแมว แห-่นาง-แมว

14 เลือกสรร เลือก-สัน 34 ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้-เท่า-ผู้-แก่

15 คําพอ้งรูป คํา-พอ้ง-รูบ 35 สําทับ สํา-ทับ

16 คําพอ้งเสียง คํา-พอ้ง-เสียง 36 อ้าปากหวอ อ้า-ปาก-หวอ

17 สังกะสี สัง-กะ-สี 37 พธิีกรรม พ-ิที-กํา

18 ร่มเงา ร่ม-เงา 38 กระด่ิง กระ-ด่ิง

19 คุณสมบัติ คุน-นะ-สม-บัด 39 ไม้คาน ไม้-คาน

20 เป็นหยอ่ม เป็น-หยอ่ม 40 เปียกโชก เปียก-โชก

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๕

หน้า ๖๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ธรรมชาติ ทํา-มะ-ชาด 21 ทรัพยส์มบัติ ซับ-สม-บัด

2 ฝีมือ ฝี-มือ 22 คึกคะนอง คึก-คะ-นอง

3 มืดคร้ึม มืด-คร้ึม 23 ผลาญ ผลาน

4 บ้านเรือน บ้าน-เรือน 24 อุกอาจ อุก-อาด

5 ปริมาณ ปะ-ริ-มาน 25 เหีย้มหาญ เหีย้ม-หาน

6 ภูเขาหัวโล้น พ-ูเขา-หัว-โล้น 26 อธิษฐาน อะ-ทิด-ถาน/อะ-ทิด-สะ-ถาน

7 พงัทลาย พงั-ทะ-ลาย 27 วฒันธรรม วดั-ทะ-นะ-ทํา

8 ดูดซับ ดูด-ซับ 28 ขรุขระ ขรุ-ขระ

9 จอ๋มแจม๋ จอ๋ม-แจม๋ 29 ถ้วนหน้า ถ้วน-หน้า

10 ลงเบ็ด ลง-เบ็ด 30 ปุย๋คอก ปุย๋-คอก

11 อพยพ อบ-พะ-ยบ 31 บ่ายคล้อย บ่าย-คล้อย

12 ทางหลวง ทาง-หลวง 32 แก๊สหุงต้ม แก๊ส-หุง-ต้ม

13 ระเบียงบ้าน ระ-เบียง-บ้าน 33 กระมล กระ-มน

14 ลักลอบ ลัก-ลอบ 34 คนขยนั คน-ขะ-หยนั

15 ชุ่มฉ่ํา ชุ่ม-ฉ่ํา 35 ขนัด ขะ-หนัด

16 อุดมสมบูรณ์ อ-ุดม-สม-บูน 36 คูหา คู-หา

17 สูญหาย สูน-หาย 37 ชัฏ ชัด

18 ประดิษฐ์ ประ-ดิด 38 เชิด เชิด

19 สารพนั สา-ระ-พนั 39 ดงดาน ดง-ดาน

20 สวดมนต์ สวด-มน 40 ตัวเต็ง ตัว-เต็ง

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๖

หน้า ๖๙ 



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้-สะ-หมอง-อัก-เสบ-เจ-อี 21 กายงั กา-ยงั

2 ไข้หวัดนก ไข้-หวัด-นก 22 กุลียคุ ก-ุลี-ยกุ

3 พนาวา พะ-นา-วา 23 ครรไล คัน-ไล

4 เจา้ เจา้ 24 ตกยาก ตก -ยาก

5 พริบตา พริบ-ตา 25 ดับสังขาร์ ดับ-สัง-ขา

6 พทัิกษ์ พ-ิทัก 26 บอเลา บอ-เลา

7 ภูมิคุ้มกัน พมู-คุ้ม-กัน 27 พนาวัน พะ-นา-วัน

8 ยกเล้า ยก-เล้า 28 ไม้ไผ่ ไม้-ไผ่

9 ยานอวกาศ ยาน-อะ-วะ-กาด 29 ปีนตล่ิง ปีน-ตะ-หล่ิง

10 ยุม่ยา่ม ยุม่-ยา่ม 30 ทะยาน ทะ-ยาน

11 ไวรัส ไว-รัส 31 ระเห็จ ระ-เห็ด

12 สัญญาณ สัน-ยาน 32 ลมพดัชายเขา ลม-พดั-ชาย-เขา

13 เหินหาว เหิน-หาว 33 วานร วา-นอน

14 อุโมงค์ อ-ุโมง 34 หมัด หมัด

15 ต่างจงัหวัด ต่าง-จงั-หวัด 35 เหล็กไฟ เหล็ก-ไฟ

16 ตึกแถว ตึก-แถว 36 ความลับ ความ-ลับ

17 บ้านเด่ียว บ้าน-เด่ียว 37 เสมอ สะ-เหมอ

18 มรดก มอ-ระ-ดก 38 สนาน สะ-หนาน

19 ไข้เลือดออก ไข้-เลือด-ออก 39 เหิน เหิน

20 กล้อง กล้อง 40 รักสามเส้า รัก-สาม-เส้า

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๗

หน้า ๗๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ลิงโลด ลิง -โลด 21 คนป๎กษ์ใต้ คน-ป๎ก-ใต้

2 จา้ว จา้ว 22 หยกิหยอง หยกิ-หยอง

3 เป่าป๎กษา เป่า-ป๎ก-สา 23 ภาษาก็อย พา-สา-ก็อย

4 นางควาก นาง-ควาก 24 หนังตะลุง หนัง-ตะ-ลุง

5 บาซิง บา-ซิง 25 ซาไก ซา-ไก

6 ถึงเถาวัลยพ์นัผูก ถึง-เถา-วัน-พนั-ผูก 26 วิถีชีวิต ว-ิถ-ีชี-วิด

7 ตะพดมะพร้าว ตะ-พด-มะ-พร้าว 27 พระราชทาน พระ-ราด-ชะ-ทาน

8 เชิดฉิ่ง เชิด-ฉิ่ง 28 มาเลเซีย มา-เล-เซีย

9 จอเช็ด จอ-เช็ด 29 ตลาดนัด ตะ-หลาด-นัด

10 ดุกพาทย์ ดุก-พาด 30 พระราชนิพนธ์ พระ-ราด-ชะ-น-ิพน

11 แขกไทร แขก-ไซ 31 รัชกาล รัด-ชะ-กาน

12 อินทรีย์ อิน-ซี 32 เงาะป่า เงาะ-ป่า

13 มะม่วงหิมมพานต์ มะ-ม่วง-หิม-มะ-พาน 33 เขตขัณฑ์ เขด-ขัน

14 เกษมศานต์ กะ-เสม-สาน 34 เชษฐา เชด-ถา

15 เซ่นหล้า เซ่น-หล้า 35 อาจหาญ อาด-หาน

16 ต้องไฟ ต้อง-ไฟ 36 ปราศรัย ปรา-ไส

17 ผงาด ผะ-หงาด 37 มรรคา มัก-คา / มัก-คา

18 ราคิน รา-คิน 38 สมถวิล สม-ถะ-หวิน

19 หลอดไม้ หลอด-ไม้ 39 พฤกษา พรึก-สา

20 พทัลุง พดั-ทะ-ลุง 40 ปรีด์ิเปรม ปรี-เปรม

หน้า ๗๑

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ดัดแปลง ดัด-แปลง 21 เป่ายิง้ฉุบ เป่า-ยิง้-ฉุบ

2 ปรบมือ ปรบ-มือ 22 ประคอง ประ-คอง

3 มอญซ่อนผ้า มอน-ซ่อน-ผ้า 23 หัวโจก หัว-โจก

4 งูกินหาง งู-กิน-หาง 24 หม้อข้าวหม้อแกง หม้อ-ข้าว-หม้อ-แกง

5 สมัย สะ-ไหม 25 อีตัก อ-ีตัก

6 อดีต อะ-ดีด 26 กะลามะพร้าว กะ-ลา-มะ-พร้าว

7 คอมพวิเตอร์ คอม-พวิ-เต้อ 27 ประหยดั ประ-หยดั

8 ประโยชน์ ประ-โหยด 28 ทรงตัว ซง-ตัว

9 ธุระ ทุ-ระ 29 ขยะแขยง ขะ-หยะ-ขะ-แหยง

10 ท่ีอาศัย ท่ี-อา-ไส 30 พงัพาบ พงั-พาบ

11 โดดเด่ียว โดด-เด่ียว 31 สังเกต สัง-เกด

12 ประดิษฐ์ ประ-ดิด 32 กระดก กระ-ดก

13 สํารวจ สํา-หรวด 33 ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน

14 พลิกแพลง พลิก-แพลง 34 โกลาหล โก-ลา-หน

15 สมาธิ สะ-มา-ทิ 35 ดินสอพอง ดิน-สอ-พอง

16 โฆษณา โคด-สะ-นา 36 กระเด็น กระ-เด็น

17 จานบิน จาน-บิน 37 ประสานสัมพนัธ์ ประ-สาน-สํา-พนั

18 สลัดผัก สะ-หลัด-ผัก 38 กระจกุ กระ-จกุ

19 ธรรมชาติ ทํา-มะ-ชาด 39 ไหวพริบ ไหว-พริบ

20 กาบหมาก กาบ-หมาก 40 กระเทือน กระ-เทือน

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๑๙

หน้า ๗๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เฉียดฉิว เฉียด-ฉิว 21 มะพร้าว มะ-พร้าว

2 ภูมิป๎ญญา พมู-ป๎น-ยา 22 แม่ค้า แม-่ค้า

3 เคล่ือนไหว เคล่ือน-ไหว 23 น้ําหวาน น้ํา-หวาน

4 ทดลอง ทด-ลอง 24 เคล่ือนท่ี เคล่ือน-ท่ี

5 ปิงปอง ปิง-ปอง 25 สามารถ สา-มาด

6 ลูกข่าง ลูก-ข่าง 26 พยายาม พะ-ยา-ยาม

7 กระตุก กระ-ตุก 27 กระดาษ กระ-ดาด

8 ประกบ ประ-กบ 28 ประมาณ ประ-มาน

9 มนุษยอ์วกาศ มะ-นุด-อะ-วะ-กาด 29 รวดเร็ว รวด-เร็ว

10 ดินน้ํามัน ดิน-น้ํา-มัน 30 ยติุ ยดุ-ติ

11 วัตถุ วัด-ถุ 31 กรวด กรวด

12 บรรดา บัน-ดา 32 กุมาร ก-ุมาน

13 ตระกูล ตระ-กูน 33 ฉวัดเฉวียน ฉะ-หวัด-ฉะ-เหวียน

14 ต้นปาล์ม ต้น-ปาม 34 โชติช่วง โชด-ช่วง

15 เส้นทาง เส้น-ทาง 35 มิตร มิด

16 แข็งแรง แข็ง-แรง 36 ยพุนิ ย-ุพนิ

17 ขยี้ ขะ-ยี่ 37 ราศี รา-สี

18 สัญญา สัน-ยา 38 เยาวมาลย์ เยา-วะ-มาน

19 ตะกร้อ ตะ-กร้อ 39 ราหู รา-หู

20 ถ้อยทีถ้อยอาศัย ถ้อย-ที-ถ้อย-อา-ไส 40 ลําเจยีก ลํา-เจยีก

หน้า ๗๓

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อันตราย อัน-ตะ-ราย 21 ตํารวจ ตํา-หรวด

2 กระเป๋า กระ-เป๋า 22 เกะกะ เกะ-กะ

3 ปลอดภัย ปลอด-ไพ 23 พนักเก้าอี้ พะ-นัก-เก้า-อี้

4 ผ้าเช็ดหน้า ผ้า-เช็ด-หน้า 24 เพลิดเพลิน เพลิด-เพลิน

5 เถลไถล ถะ-เหล-ถะ-ไหล 25 ร้านเกม ร้าน-เกม

6 ประมาท ประ-หมาด 26 หลอกล่อ หลอก-ล่อ

7 พนักงาน พะ-นัก-งาน 27 ฉะนัน้ ฉะ-นัน้

8 บันทึก บัน-ทึก 28 อนาจาร อะ-นา-จาน

9 จติมืด จดิ-มืด 29 ทุกข์ ทุก

10 ตระเวน ตระ-เวน 30 ทรมาน ทอ-ระ-มาน

11 ของขวัญ ของ-ขวัน 31 เยอะแยะ เยอะ-แยะ

12 สะพาย สะ-พาย 32 แกว่ง แกว่ง

13 ผู้หญิง ผู้-หยงิ 33 เหยือ่ เหยือ่

14 พระฤๅษี พระ-รือ-สี 34 ร้องแผด ร้อง-แผด

15 เหตุการณ์ เหด-กาน 35 ขโมย ขะ-โมย

16 จติสว่าง จดิ-สะ-หว่าง 36 สถานการณ์ สะ-ถา-นะ-กาน

17 ชะล่าใจ ชะ-ล่า-ใจ 37 ขอบคุณ ขอบ-คุน

18 คําส่ัง คํา-ส่ัง 38 หนังสือพมิพ์ หนัง-สือ-พมิ

19 เคร่ืองปรุง เคร่ือง-ปรุง 39 เจา้เล่ห์ เจา้-เล่

20 อนุญาต อะ-นุ-ยาด 40 หวาดเสียว หวาด-เสียว

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๑

                               หน้า 74



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ญาณ ยาน 21 ลัดเลาะ ลัด-เลาะ

2 เฉลียวฉลาด ฉะ-เหลียว-ฉะ-หลาด 22 ทําร้าย ทํา-ร้าย

3 ร้ายกาจ ร้าย-กาด 23 หน้าซีด หน้า-ซีด

4 ทุรนทุราย ทุ-รน-ทุ-ราย 24 ช่ืนชม ช่ืน-ชม

5 พระดาบส พระ-ดา-บด 25 บทเรียน บด-เรียน

6 ทะนุถนอม ทะ-น-ุถะ-หนอม 26 คนแปลกหน้า คน-หน้า-แปลก

7 เปล่งประกาย เปล่ง-ประ-กาย 27 ก่อกวน ก่อ-กวน

8 สง่างาม สะ-หง่า-งาม 28 เส่ือมเสีย เส่ือม-เสีย

9 เมตตา เมด-ตา 29 อื้อฉาว อื้อ-ฉาว

10 คุณสมบัติ คุน-นะ-สม-บดั/คุน-สม-บดั 30 กําชับ กํา-ชับ

11 พเิศษ พ-ิเสด 31 รัญจวน รัน-จวน

12 รังสี รัง-สี 32 ลําดวน ลํา-ดวน

13 ส่งเสริม ส่ง-เสิม 33 วิโยค ว-ิโยก

14 บารมี บา-ระ-มี 34 สาคร สา-คอน

15 บุญ บุน 35 สายหยดุ สาย-หยดุ

16 กระแสจติ กระ-แส-จดิ 36 ไม้หอม ไม้-หอม

17 เก่งกาจ เก่ง-กาด 37 โศกศัลย์ โสก-สัน

18 ประจําวัน ประ-จํา-วัน 38 นมแมว นม-แมว

19 ประสา ประ-สา 39 ชัชวาล ชัด-ชะ-วาน

20 หัวไหล่ หัว-ไหล่ 40 อร่าม อะ-หร่าม

หน้า ๗๕

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 หลับ หลับ 21 โครงการ โครง-การ

2 ด้ิน ด้ิน 22 ดูถูก ดู-ถูก

3 ดอกไม้ ดอก-ไม้ 23 ขนาบ ขะ-หนาบ

4 เสียง เสียง 24 เพื่อน เพื่อน

5 ได้ยนิ ได้-ยนิ 25 อธิบาย อะ-ทิ-บาย

6 สมาชิก สะ-มา-ชิก 26 ฝ๎น ฝ๎น

7 โอกาส โอ-กาด 27 ตอบแทน ตอบ-แทน

8 กิตติศัพท์ กิด-ติ-สับ 28 เสียดาย เสีย-ดาย

9 พรุ่งนี้ พรุ่ง-นี้ 29 รางวัล ราง-วัน

10 อักษร อัก-สอน 30 สิทธิ์ สิด

11 ขวัญใจ ขวัน-ไจ 31 สติ สะ-ติ

12 ภาระ พา-ระ 32 อนุบาล อะ-น-ุบาน

13 สัปดาห์ สับ-ดา 33 ทัน ทัน

14 คณิตศาสตร์ คะ-นิด-ตะ-สาด/ 34 เงียบสงบ เงียบ-สะ-หงบ

คะ-นิด-สาด 35 ประกวด ประ-กวด

15 ยาพษิ ยา-พดิ 36 โคจร โค-จอน

16 ร้องไห้ ร้อง-ไห้ 37 เสนอ สะ-เหนอ

17 บกพร่อง บก-พร่อง 38 หยกุหยกิ หยกุ-หยกิ

18 หนังสือ หนัง-สือ 39 เด็ก เด็ก

19 ภาษา พา-สา 40 ระมัดระวัง ระ-มัด-ระ-วัง

20 ไหว้ครู ไหว-้ครู

หน้า ๗๖

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 โพล่ง โพล่ง 21 แหนม แหนม

2 กระติกน้ํา กระ-ติก-น้ํา 22 ประโยค ประ-โหยก

3 แหย่ แหย่ 23 สะกด สะ-กด

4 เลอะเทอะ เลอะ-เทอะ 24 เกษตร กะ-เสด

5 ปลอบโยน ปลอบ-โยน 25 ลายมือ ลาย-มือ

6 พฤติกรรม พรึด-ติ-กํา 26 ไก่เขี่ย ไก-่เขี่ย

7 สมาธิส้ัน สะ-มา-ทิ-ส้ัน 27 ช่องไฟ ช่อง-ไฟ

8 สมอง สะ-หมอง 28 สูตรคูณ สูด-คูน

9 วูว่าม วู-่วาม 29 พธิีกร พ-ิที-กอน

10 ปรกติ ปรก-กะ-ติ 30 หูผ่ึง ห-ูผ่ึง

11 ควบคุม ควบ-คุม 31 กาสร กา-สอน

12 ประสิทธิภาพ ประ-สิด-ทิ-พาบ 32 กุญชร กุน-ชอน

13 ป๎ญหา ป๎น-หา 33 ศาลาการเปรียญ สา-ลา-กาน-ปะ-เรียน

14 การบ้าน กาน-บ้าน 34 โททนต์ โท-ทน

15 หมอ หมอ 35 นรชาติ นอ-ระ-ชาด

16 บกพร่อง บก-พร่อง 36 เสน่ง สะ-เหน่ง

17 พยญัชนะ พะ-ยนั-ชะ-นะ 37 ห้องสมุด ห้อง-สะ-หมุด

18 ตําแหน่ง ตํา-แหน่ง 38 ธรรมะ ทํา-มะ

19 ละคร ละ-คอน 39 ลานวัด ลาน-วัด

20 เกียรติยศ เกียด-ติ-ยด 40 คุยจอ้ คุย-จอ้

หน้า ๗๗

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ลูกค้า ลูก-ค้า 21 รําคาญ รํา-คาน

2 สารเคมี สาน-เค-มี 22 โรคผิวหนัง โรก-ผิว-หนัง

3 ศัตรู สัด-ตรู 23 มะเขือเทศ มะ-เขือ-เทด

4 ยาฆา่แมลง ยา-ค่า-มะ-แลง 24 มะเร็ง มะ-เร็ง

5 สตางค์ สะ-ตาง 25 มิดชิด มิด-ชิด

6 อาเจยีน อา-เจยีน 26 ฝุ่นละออง ฝุ่น-ละ-ออง

7 แตงกวา แตง-กวา 27 แกงบวด แกง-บวด

8 ตกค้าง ตก-ค้าง 28 โทษ โทด

9 คล่ืนไส้ คล่ืน-ไส้ 29 ระเหย ระ-เหย

10 รถเข็น รด-เข็น 30 สารสกัด สาน-สะ-กัด

11 ส้มตํา ส้ม-ตํา 31 สะเดา สะ-เดา

12 ขี้เกียจ ขี-้เกียด 32 เกษตรกร กะ-เสด-ตระ-กอน

13 ว่องไว ว่อง-ไว 33 พรํ่าเพร่ือ พรํ่า-เพร่ือ

14 เคร่ืองปรุง เคร่ือง-ปรุง 34 ผลผลิต ผน-ผะ-หลิด

15 เปือ้น เปือ้น 35 อาการ อา-กาน

16 ขวดโหล ขวด-โหล 36 ภัตตาคาร พดั-ตา-คาน

17 ปูเค็ม ป-ูเค็ม 37 รสชาติ รด-ชาด

18 ขยุม้ ขะ-หยุม้ 38 สําปะหลัง สํา-ปะ-หลัง

19 เกล็ดสีขาว เกล็ด-สี-ขาว 39 สหประชาชาติ สะ-หะ-ประ-ชา-ชาด

20 ผงชูรส ผง-ชู-รด 40 ต้ังครรภ์ ต้ัง-คัน

หน้า ๗๘

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อธิบาย อะ-ทิ-บาย 21 ต้นหอม ต้น-หอม

2 ยดืยาว ยดื-ยาว 22 กระแทก กระ-แทก

3 เส้นใย เส้น-ไย 23 ฟก๎ทอง ฟก๎-ทอง

4 ขับถ่าย ขับ-ถ่าย 24 สรรพคุณ สับ-พะ-คุน

5 วิตามิน ว-ิตา-มิน 25 หวานเยน็ หวาน-เยน็

6 สารพษิ สาน-พดิ 26 เหลืองอ๋อย เหลือง-อ๋อย

7 กะละมัง กะ-ละ-มัง 27 ผักชี ผัก-ชี

8 ปริมาณ ปะ-ริ-มาน 28 ทํานอง ทํา-นอง

9 สะดวก สะ-ดวก 29 จงัหวะ จงั-หวะ

10 กะหลํ่าปลี กะ-หลํ่า-ปลี 30 น้ําซุป น้ํา-ซุบ

11 คะน้า คะ-น้า 31 ศาลา สา-ลา

12 ปลอดภัย ปลอด-ไพ 32 บรรยาย บัน-ยาย

13 เสือโคร่ง เสือ-โคร่ง 33 สถิต สะ-ถิด

14 ตะกร้า ตะ-กร้า 34 รากฐาน ราก-ถาน

15 ตากแดด ตาก-แดด 35 เจือ้ยแจว้ เจือ้ย-แจว้

16 สําเร็จรูป สํา-เหร็ด-รูบ 36 จกัจัน่ จกั-กะ-จัน่

17 ไอศกรีม ไอ-สะ-กรีม 37 อินทรีย์ อิน-ซี

18 หงอย หงอย 38 เวีย่ เวีย่

19 ด่างทับทิม ด่าง-ทับ-ทิม 39 ป๎ญญา ป๎น-ยา

20 ตะไคร้ ตะ-ไคร้ 40 พระภิกษุ พระ-พกิ-สุ

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๖

หน้า ๗๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 นานาพนัธุ์ นา-นา-พนั 21 ประโคม ประ-โคม

2 บันได บัน-ได 22 แช่มช้อย แช่ม-ช้อย

3 ชะโงก ชะ-โงก 23 เฮฮา เฮ-ฮา

4 ฉลุ ฉะ-หลุ 24 อรชร ออ-ระ-ชอน

5 บรรยาย บัน-ยาย 25 รําลึก รํา-ลึก

6 เร่ือยเปือ่ย เร่ือย-เปือ่ย 26 ฟมูฟาย ฟมู-ฟาย

7 ละมุนละไม ละ-มุน-ละ-ไม 27 เศร้าหมอง เส้า-หมอง

8 นุม่นวล นุม่-นวน 28 กุมาร ก-ุมาน

9 อ่อนหวาน อ่อน-หวาน 29 สงสาร สง-สาน

10 เคลิบเคล้ิม เคลิบ-เคล้ิม 30 นิราศ น-ิราด

11 เทศกาล เทด-สะ-กาน 31 ความฝ๎น ความ-ฝ๎น

12 เฉลิมฉลอง ฉะ-เหลิม-ฉะ-หลอง 32 อสุรี อะ-สุ-รี

13 ฝาผนัง ฝา-ผะ-หนัง 33 ชะลูด ชะ-ลูด

14 กระทง กระ-ทง 34 ปะการัง ปะ-กา-รัง

15 พลุ พลุ 35 ปฏิบัติ ปะ-ติ-บัด

16 ประทัด ประ-ทัด 36 พยาบาท พะ-ยา-บาด

17 ลานวัด ลาน-วัด 37 คําขวัญ คํา-ขวัน

18 ขวักไขว่ ขวัก-ไขว่ 38 กิจกรรม กิด-จะ-กํา

19 ขอขมา ขอ-ขะ-มา 39 ภาวนา พา-วะ-นา

20 พล้ิว พล้ิว 40 รัตนโกสินทร์ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน

หน้า ๘๐

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เมตตาธรรม เมด-ตา-ทํา 21 มนุษยชาติ มะ-นุด-สะ-ยะ-ชาด

2 เฉื่อย เฉื่อย 22 เคร่งขรึม เคร่ง-ขรึม

3 จงัหวะ จงั-หวะ 23 ประเพณี ประ-เพ-นี

4 หนังกําลังภายใน หนัง-กํา-ลัง-ภาย-ไน 24 พธิีธรรม พ-ิที-ทํา

5 อาฆาต อา-คาด 25 โบสถ์ โบด

6 พยาบาท พะ-ยา-บาด 26 มัสยดิ มัด-ยดิ

7 จองเวร จอง-เวน 27 สง่างาม สะ-หง่า-งาม

8 โหดร้าย โหด-ร้าย 28 สัญลักษณ์ สัน-ยะ-ลัก

9 ยดือก ยดื-อก 29 ศาสนา สาด-สะ-หนา

10 อุทาน อ-ุทาน 30 ฟา้ผ่า ฟา้-ผ่า

11 ง้ีดง้าด ง้ีด-ง้าด 31 สวรรค์ สะ-หวัน

12 ชะเง้อ ชะ-เง้อ 32 การกระทํา กาน-กระ-ทํา

13 ทะลาย ทะ-ลาย 33 กังวล กัง-วน

14 สํานวน สํา-นวน 34 ตกนรก ตก-นะ-รก

15 หน้าแหย หน้า-แหย 35 อิ่มเอิบใจ อิ่ม-เอิบ-ไจ

16 คุณธรรม คุน-นะ-ทํา 36 เปรียบเทียบ เปรียบ-เทียบ

17 ศาสดา สาด-สะ-ดา 37 กราฟ กร๊าบ

18 พระสงฆ์ พระ-สง 38 ทําดีได้ดี  ทําช่ัวได้ช่ัว ทํา-ดี-ได้-ดี  ทํา-ช่ัว-ได้-ช่ัว

19 บาทหลวง บาด-หลวง 39 รักดีหามจัว่รักชั่วหามเสา รัก-ดี-หาม-จั่ว-รัก-ชั่ว-หาม-เสา

20 อุดมคติ อ-ุดม-คะ-ติ 40 สวรรค์อยูใ่นอก สะ-หวัน-อยู-่ไน-อก-

นรกอยูใ่นใจ นะ-รก-อยู-่ไน-ไจ

หน้า ๘๑

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 แรงบันดาลใจ แรง-บัน-ดาน-ไจ 21 เฉลิมฉลอง ฉะ-เหลิม-ฉะ-หลอง

2 เหยอืกน้ํา เหยอืก-น้ํา 22 พระเจ้าพรหมทตั พระ-เจา้-พรม-มะ-ทัด

3 น้ํากระเจีย๊บ น้ํา-กระ-เจีย๊บ 23 เทพเทวา เทบ-เท-วา

4 กฎหมาย กด-หมาย 24 มหรสพ มะ-หอ-ระ-สบ

5 นิติกร น-ิติ-กอน 25 เบียดเสียด เบียด-เสียด

6 องค์การบริหารส่วนตําบล อง-กาน-บอ-ริ-หาน-ส่วน-ตํา-บน 26 ท่าน้ํา ท่า-น้ํา

7 เทศกาล เทด-สะ-กาน 27 พระดาบส พระ-ดา-บด

8 สงกรานต์ สง-กราน 28 โพธิสัตว์ โพ-ทิ-สัด

9 กิจกรรม กิด-จะ-กํา 29 สรงน้ํา สง-น้ํา

10 ประธาน ประ-ทาน 30 ผ้าเปลือกไม้ ผ้า-เปลือก-ไม้

11 เจดียท์ราย เจ-ดี-ซาย 31 แปลงกาย แปลง-กาย

12 สบตา สบ-ตา 32 แก้วมณี แก้ว-มะ-นี

13 อดีตกาล อะ-ดีด-ตะ-กาน 33 แตะต้อง แตะ-ต้อง

14 พญาครุฑ พะ-ยา-ครุด 34 เคารพ เคา-รบ

15 เจา้แห่งป๎กษา เจา้-แห่ง-ป๎ก-สา 35 นอบน้อม นอบ-น้อม

16 ศัตรู สัด-ตรู 36 หิวโหย หิว-โหย

17 บาดาล บา-ดาน 37 ทรงศีล ซง-สีน

18 นาค นาก 38 ละเมิด ละ-เมิด

19 โอชะ โอ-ชะ 39 ภัยอันตราย ไพ-อัน-ตะ-ราย

20 กรุงพาราณสี กรุง-พา-รา-นะ-สี 40 ขนทรายเข้าวัด ขน-ซาย-เข้า-วัด

หน้า ๘๒

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๒๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 อิ่มทิพย์ อิ่ม-ทิบ 21 พ่อขุนรามคําแหง พอ่-ขุน-ราม-คํา-แหง

2 กระหาย กระ-หาย 22 กระดาษสา กระ-ดาด-สา

3 อาศรม อา-สม 23 มัคคุเทศก์น้อย มัก-คุ-เทด-น้อย

4 สมาธิ สะ-มา-ทิ 24 พระร่วง พระ-ร่วง

5 ภาวนา พา-วะ-นา 25 สุโขทัย สุ-โข-ไท

6 ปรองดอง ปรอง-ดอง 26 อุทยาน อุด-ทะ-ยาน

7 ผาสุก ผา-สุก 27 สะพายยา่ม สะ-พาย-ยา่ม

8 นิทานธรรมะ น-ิทาน-ทํา-มะ 28 หาดเส้ียว หาด-เส้ียว

9 กรรโชก กัน-โชก 29 มกราคม มะ-กะ-รา-คม/มก-กะ-รา-คม

10 ทิด ทิด 30 กษัตริย์ กะ-สัด

11 นิติกร น-ิติ-กอน 31 สมโภช สม-โพด

12 บาทหลวง บาด-หลวง 32 คับค่ัง คับ-ค่ัง

13 ศาสนสถาน สาด-สะ-นะ-สะ-ถาน 33 ชาวต่างชาติ ชาว-ต่าง-ชาด

14 อิหม่าม อ-ิหม่าม 34 โอยทาน โอย-ทาน

15 ลัทธิ ลัด-ทิ 35 ศีรษะ สี-สะ

16 ผูกใจเจบ็ ผูก-ไจ-เจบ็ 36 หลงทาง หลง-ทาง

17 ศาสนาคริสต์ สาด-สะ-หนา-คริด 37 แข็งขัน แข็ง-ขัน

18 กิริยา ก-ิริ-ยา 38 แกะสลัก แกะ-สะ-หลัก

19 ผลิตภัณฑ์ ผะ-หลิด-ตะ-พนั 39 ไม้สัก ไม้-สัก

20 ศิลาจารึก สิ-ลา-จา-รึก 40 รีไซเคิล รี-ไซ-เค่ิน

หน้า ๘๓

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ภูมิใจ พมู-ไจ 21 ครองราชย์ ครอง-ราด

2 คล่องปร๋ือ คล่อง-ปร๋ือ 22 เกียรติยศ เกียด-ติ-ยด

3 วัดมหาธาตุ วัด-มะ-หา-ทาด 23 ปลาต ปะ-ลาด

4 วัดศรีสวาย วัด-สี-สะ-หวาย 24 ลานจอดรถ ลาน-จอด-รถ

5 วัดตระพงัเงิน วัด-ตระ-พงั-เงิน 25 ยิม้แฉ่ง ยิม้-แฉ่ง

6 วัดตระพงัทอง วัด-ตระ-พงั-ทอง 26 แน่นขนัด แน่น-ขะ-หนัด

7 วัดศรีชุม วัด-สี-ชุม 27 พนิาศ พ-ินาด

8 วัดพระพายหลวง วัด-พระ-พาย-หลวง 28 มอดม้วย มอด-ม้วย

9 ตํานาน ตํา-นาน 29 ตระการตา ตระ-กาน-ตา

10 เกร็ด เกร็ด 30 ล่มสลาย ล่ม-สะ-หลาย

11 โผล่ โผล่ 31 สยาม สะ-หยาม

12 ขอมดําดิน ขอม-ดํา-ดิน 32 ฟเูฟื่อง ฟ-ูเฟื่อง

13 พญาเดโช พะ-ยา-เด-โช 33 นครธม นะ-คอน-ทม

14 ปลอมตัว ปลอม-ตัว 34 ผัดผ่อน ผัด-ผ่อน

15 ลงโทษ ลง-โทด 35 นักคุ้ม นัก-คุ้ม

16 เมืองละโว้ เมือง-ละ-โว้ 36 ธงไตรรงค์ ทง-ไตร-รง

17 สโมสร สะ-โม-สอน 37 เกวียน เกวียน

18 วาจาสิทธิ์ วา-จา-สิด 38 ชะลอม ชะ-ลอม

19 ภูบาล พ-ูบาน 39 ส่วยน้ํา ส่วย-น้ํา

20 อํามาตย์ อํา-หมาด 40 สปอตไลท์ สะ-ปอด-ไล้

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓๑

หน้า ๘๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 สุริยา สุ-ริ-ยา 21 แปลงร่าง แปลง-ร่าง

2 อรัญ อะ-รัน 22 พยายาม พะ-ยา-ยาม

3 พรุิณ พ-ิรุน 23 พร่ังพรู พร่ัง-พรู

4 นภดล นบ-พะ-ดน 24 เยือ่จมูก เยือ่-จะ-หมูก

5 ทิฆมัพร ทิ-คํา-พอน 25 นิง่อึ้ง นิง่-อึ้ง

6 อัคนี อัก-คะ-นี 26 รังเกียจ รัง-เกียด

7 สิงขร สิง-ขอน 27 เคล่ือนยา้ย เคล่ือน-ยา้ย

8 มัจฉา มัด-ฉา 28 ปฏิบัติ ปะ-ติ-บัด

9 สกปรก สก-กะ-ปรก 29 หยกิฟู หยกิ-ฟู

10 ตะปบ ตะ-ปบ 30 ต่อมน้ําเหลือง ต่อม-น้ํา-เหลือง

11 เทือกเขา เทือก-เขา 31 สมองเส่ือม สะ-หมอง-เส่ือม

12 มิดชิด มิด-ชิด 32 โรคเอดส์ โรก-เอด

13 น่าเกลียด น่า-เกลียด 33 เซลล์ เซล

14 พษิสุนัขบ้า พดิ-สุ-นัก-บ้า 34 กลอกตาไปมา กลอก-ตา-ไป-มา

15 พึ่บพั่บ พึ่บ-พั่บ 35 หอยทาก หอย-ทาก

16 บินถลา บิน-ถะ-หลา 36 กองบัญชาการ กอง-บัน-ชา-กาน

17 คนัง คะ-นัง 37 ฟาร์มไก่ ฟาม-ไก่

18 ขยบัเขยือ้น ขะ-หยบั-ขะ-เหยือ้น 38 สเปรย์ สะ-เปร

19 อุปสรรค อุบ-ปะ-สัก 39 โปรแกรม โปร-แกรม

20 กระช้ันชิด กระ-ช้ัน-ชิด 40 รักตัวกลัวตาย รัก-ตัว-กลัว-ตาย

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓๒

หน้า ๘๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ละหาน ละ-หาน 21 เหง่ือไคล เหง่ือ-ไคล

2 เร่ร่อน เร่-ร่อน 22 คู่หมัน้ คู่-หมัน้

3 บริเวณ บอ-ริ-เวน 23 ชุบเล้ียง ชุบ-เล้ียง

4 นราธิวาส นะ-รา-ทิ-วาด 24 ฆอ้ง ค้อง

5 เซนติเมตร เซน-ติ-เมด 25 กรรมสิทธิ์ กํา-มะ-สิด

6 บุปผา บุบ-ผา 26 โหยหวย โหย-หวย

7 แปรผัน แปร-ผัน 27 อุปสรรค อุบ-ปะ-สัก/ อ-ุปะ-สัก

8 ประโยชน์ ประ-โหยด 28 อวกาศ อะ-วะ-กาด

9 สะพร่ัง สะ-พร่ัง 29 พล้ังเผลอ พล้ัง-เผลอ

10 ปรีชา ปรี-ชา 30 แสลง สะ-แหลง

11 ซาบซ้ึง ซาบ-ซ้ึง 31 แข็งแกร่ง แข็ง-แกร่ง

12 หรรษา หัน-สา 32 สุขภาพ สุก-ขะ-พาบ

13 บทละคร บด-ละ-คอน 33 พยญัชนะ พะ-ยนั-ชะ-นะ

14 ตรึงตรา ตรึง-ตรา 34 สระ สะ / สะ-หระ

15 พรรณนา พนั-นะ-นา 35 วรรณยกุต์ วัน-นะ-ยกุ

16 ป่าดงพงไพร ป่า-ดง-พง-ไพร 36 บรรจง บัน-จง

17 อาวุธ อา-วุด 37 ช่องไฟ ช่อง-ไฟ

18 ศิลา สิ-ลา 38 คัดลายมือ คัด-ลาย-มือ

19 ตะครุบ ตะ-ครุบ 39 โอษฐ์ โอด

20 สายชล สาย-ชน 40 ตึกรามบ้านช่อง ตึก-ราม -บ้าน-ช่อง

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓๓

หน้า ๘๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 บวงสรวง บวง-สวง 21 พลังงาน พะ-ลัง-งาน

2 พระศพ พระ-สบ 22 ข้าวสุก ข้าว-สุก

3 ทัศนาจร ทัด-สะ-นา-จอน 23 เจือ้ยแจว้ เจือ้ย-แจว้

4 สลักหิน สะ-หลัก-หิน 24 อนุรักษ์ อะ-น-ุรัก

5 แปล้ แปล้ 25 พึ่งพาอาศัย พึ่ง-พา-อา-ไส

6 ฉุนเฉียว ฉุน-เฉียว 26 วังหลวง วัง-หลวง

7 เจอืจาน เจอื-จาน 27 ดินถล่ม ดิน-ถะ-หล่ม

8 กระดูกสันหลัง กระ-ดูก-สัน-หลัง 28 ร้อนระอุ ร้อน-ระ-อุ

9 บริโภค บอ-ริ-โพก 29 ธรณี ทอ-ระ-นี

10 หนังสต๊ิก หนัง-สะ-ต๊ิก 30 จติอาสา จดิ-อา-สา

11 รถซาเล้ง รด-ซา-เล้ง 31 สร้างสรรค์ ส้าง-สัน

12 ประนีประนอม ประ-น-ีประ-นอม 32 คํ้าจนุ คํ้า-จนุ

13 นวนิยาย นะ-วะ-น-ิยาย 33 หทัย หะ-ไท

14 สารคดี สา-ระ-คะ-ดี 34 พภิพ พ-ิพบ

15 มาตรฐาน มาด-ตะ-ถาน 35 กลมกลืน กลม-กลืน

16 ภาษาอังกฤษ พา-สา-อัง-กริด 36 เอกราช เอก-กะ-ราด

17 ภาษาถิ่น พา-สา-ถิ่น 37 ร่ืนฤดี ร่ืน-รึ-ดี

18 เคล้ิม เคล้ิม 38 ประสูติ ประ-สูด

19 ละห้อย ละ-ห้อย 39 พระหัตถ์ พระ-หัด

20 พจนานุกรม พด-จะ-นา-น-ุกรม 40 ทําวัตร ทํา-วัด

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓๔

หน้า ๘๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ถวายพระพร ถะ-หวาย-พระ-พอน 21 รําเพย รํา-เพย

2 พระสังฆราช พระ-สัง-คะ-ราด 22 พลิาส พ-ิลาด

3 ข่อย ข่อย 23 ฟรี ฟรี

4 สมุดไทย สะ-หมุด-ไท 24 เก๊กฮวย เก๊ก-ฮวย

5 โลกไร้พรมแดน โลก-ไร้-พรม-แดน 25 เซียมซี เซียม-ซี

6 เหลือเฟอื เหลือ-เฟอื 26 ก๋วยเต๋ียว ก๋วย-เต๋ียว

7 มัว่สุม มัว่-สุม 27 พลังงาน พะ-ลัง-งาน

8 จกุจกิ จกุ-จกิ 28 แยม้บาน แยม้-บาน

9 ปราการ ปรา-กาน 29 นภากาศ นะ-พา-กาด

10 สร่าง ส่าง 30 พนาดร พะ-นา-ดอน

11 สานฝ๎น สาน-ฝ๎น 31 ธ้ญญาหาร ทัน-ยา-หาน

12 ชนวน ชะ-นวน 32 อัญมณี อัน-ยะ-มะ-นี

13 ผงก ผะ-หงก 33 พนัธุไ์ม้ พนั-ไม้

14 แมลงเม่า มะ-แลง-เม่า 34 ไพรพนา ไพร-พะ-นา

15 หร่ีตา หร่ี-ตา 35 พระท่ีนัง่ พระ-ท่ี-นัง่

16 พศิวง พดิ-สะ-หวง 36 สีหบัญชร สี-หะ-บัน-ชอน

17 สรรพสัตว์ สับ-พะ-สัด 37 สรงน้ํา สง-น้ํา

18 สถาพร สะ-ถา-พอน 38 บิณฑบาต บิน-ทะ-บาด

19 แร่ธาตุ แร่-ทาด 39 สามเณร สาม-มะ-เนน

20 สว่างไสว สะ-หว่าง-สะ-ไหว 40 แบตเตอรี แบ็ด-เตอ-ร่ี

บญัชคี าภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปทีี่   ๔   ชดุที่  ๓๕

หน้า ๘๘



คําท่ี คํา คําอําน คําที่ คํา คําอําน

1 เกษมสุข กะ-เสม-สุก 26 ทุกข๑ ทุก

2 กังวล กัง-วน 27 ธารา ทา-รา

3 ก๏าซ ก๏าด 28 นที นะ-ที

4 เกราะ เกราะ 29 น้าํนิง่ไหลลึก น้าํ-นิง่-ไหล-ลึก

5 ของแข็ง ของ-แข็ง 30 น้าํลดตอผุด น้าํ-ลด-ตอ-ผุด

6 ของเหลว ของ-เหลว 31 บรรจบ บัน-จบ

7 ขัว้โลก ขัว้-โลก 32 บริโภค บอ-ริ-โพก

8 ขุนํมัว ขุนํ-มัว 33 บริสุทธ์ิ บอ-ริ-สุด

9 โขด โขด 34 บุปผชาติ บุบ-ผะ-ชาด

10 ครา ครา 35 ป๓จจัย ป๓ด-ไจ

11 คล่ีคลาย คล่ี-คลาย 36 บรรจง บัน-จง

12 คําคล๎องจอง คํา-คล๎อง-จอง 37 ประณีต ประ-นีด

13 จังหวะ จัง-หวะ 38 ผูกพนั ผูก-พนั

14 เจริญ จะ-เริน 39 เผชิญ ผะ-เชิน

15 ชลาลัย ชะ-ลา-ไล 40 แผํนผา แผํน-ผา

16 ชลาสินธุ๑ ชะ-ลา-สิน 41 พฤกษ๑ พรึก

17 ชโลม ชโลม 42 ภัยพาล ไพ-พาน

18 ชะตา ชะ-ตา 43 ภูมิภาค พมู-ม-ิพาก,พ-ูมิ-พาก

19 ชอุมํ ชะ-อุมํ 44 มหาสมุทร มะ-หา-สะ-หมุด

20 ญาติมิตร ยาด-มิด 45 รณรงค๑ รน-นะ-รง

21 ดุจ ดุด 46 ระบบนิเวศ ระ-บบ-นิ-เวด

22 ต๎นน้าํ ต๎น-น้าํ 47 สรรเสริญ สัน-เสิน

23 แตกระแหง แตก-ระ-แหง 48 สมัครสมาน สะ-หมัก-สะ-หมาน

24 ทรัพยากร ซับ-พะ-ยา-กอน 49 สุขสําราญ สุก-สํา-ราน

25 ทลาย ทะ-ลาย 50 อุณหภูมิ อุน-หะ-พมู

หน๎า ๘๙

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กรรณิการ๑ กัน-นิ-กา 26 น้าํหมักชีวภาพ น้าํ-หมัก-ช-ีวะ-พาบ

2 กล๎วยแขก กล๎วย-แขก 27 เบิง่ เบิง่

3 กล๎วยไขํ กล๎วย-ไขํ 28 ปรัชญา ปรัด-ยา , ปรัด-ชะ-ยา

4 กล๎วยน้าํว๎า กล๎วย-น้าํ-ว๎า 29 ปุย๋เคมี ปุย๋-เค-มี

5 กล๎วยบวชชี กล๎วย-บวช-ชี 30 ปุย๋หมัก ปุย๋-หมัก

6 เกษยีณอายุ กะ-เสียน-อา-ยุ 31 ผักหวาน ผัก-หวาน

7 แกงบวด แกง-บวด 32 แผนภาพ แผน-พาบ

8 โกร๐น โกร๐น 33 พลความ พน-ละ-ความ

9 ขะมุกขะมอม ขะ-มุก-ขะ-มอม 34 พชืผักสวนครัว พดื-ผัก-สวน-ครัว

10 ขีเ้หล็ก ขี-้เหล็ก 35 มลพษิ มน-ละ-พดิ

11 เข็มทิศ เข็ม-ทิด 36 มะเขือเทศ มะ-เขือ-เทด

12 เคร่ืองปรุง เคร่ือง-ปรุง 37 ไม๎ผล ไม๎-ผน

13 โง๎ง โง๎ง 38 รถยนต๑ รด-ยน

14 จินตนาการ จิน-ตะ-นา-การ 39 รํมร่ืน รํม-ร่ืน

15 เซํอซํา เซํอ-ซํา 40 ร๎อนระอุ ร๎อน-ระ-อุ

16 ซังข๎าว ซัง-ข๎าว 41 เล็ม เล็ม

17 ดําผุดดําวําย ดํา-ผุด-ดํา-วําย 42 เศรษฐกิจพอเพยีง เสด-ถะ-กิด-พอ-เพยีง

18 ตะกราม ตะ-กราม 43 สลับ ละหลับ

19 ตะกละ ตะ-กละ 44 สารเคมี สาน-เค-มี

20 ตะเกียกตะกาย ตะ-เกียก-ตะ-กาย 45 สารพษิ สาน-พดิ

21 ตําลึง ตํา-ลึง 46 สีสัน สี-สัน

22 ตําหนิ ตํา-หนิ 47 สุกคาต๎น สุก-คา-ต๎น

23 แท็งก๑ แท็ง 48 ไหม๎เกรียม ไหม๎-เกรียม

24 นานาชนิด นา-นา-ชะ-นิด 49 อัญชัน อัน-ชัน

25 น้าํค๎าง น้าํ-ค๎าง 50 เฮือก เฮือก

หน๎า ๙๐

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กล๎วยหอม กล๎วย-หอม 26 บุพการี บุบ-พะ-กา-รี

2 กะทันหนั กะ-ทัน-หนั 27 บุพบท บุบ-พะ-บด

3 กาลเทศะ กา-ละ-เท-สะ 28 ประเพณีปฏิบัติ ประ-เพ-นี-ปะ-ติ-บัด

4 กําจัด กํา-จัด 29 เป่ายิงฉุบ เป่า-ยิง-ฉุบ

5 กุศล ก-ุสน 30 พระราชกุศล พระ-ราด-ชะ-ก-ุสน

6 ขยํม ขะ-หยํม 31 พลาสติก พล๎าด-สะ-ติก

7 เขย้ือน ขะ-เย่ือน 32 มุงํมัน่ มุงํ-มัน่

8 คนละไม๎คนละมือ คน-ละ-ไม๎-คน-ละ-มือ 33 มูลนิธิ มูน-ละ-นิ-ทิ , มูน-นิ-ทิ

9 ความเป๕นมิตร ความ-เป๕น-มิตร 34 ยาเสพติด ยา-เสบ-ติด

10 เคร่ืองหมายวรรคตอน เคร่ือง-หมาย-วัก-ตอน 35 แรงบันดาลใจ แรง-บัน-ดาน-ไจ

11 จิตวิญญาณ จิด-วิน-ยาน 36 ละแวก ละ-แวก

12 จิตอาสา จิด-อา-สา 37 ลาภปาก ลาบ-ปาก

13 จุลภาค จุน-ละ-พาก 38 วิกฤต วิ-กริด

14 ชุมชน ชุม-ชน 39 วิถีชีวิต วิ-ถ-ีช-ีวิด

15 ชุมชนแออัด ชุม-ชน-แอ-อัด 40 สิริมงคล สิ-ริ-มง-คน

16 เชิดชู เชิด-ชู 41 เสมอภาค สะ-เหมอ-พาก

17 เชือ้เอดส๑ เชือ้-เอด 42 เสียสละ เสีย-สะ-หละ

18 ตะกร๎า ตะ-กร๎า 43 หมดสภาพ หมด-สะ-พาบ

19 ทุรกันดาร ทุ-ระ-กัน-ดาน 44 อกเขาอกเรา อก-เขา-อก-เรา

20 นขลิขิต นะ-ขะ-ลิ-ขิด 45 อดหลับอดนอน อด-หลับ-อด-นอน

21 น้าํมันไบโอดีเซล น้าํ-มัน-ไบ-โอ-ดี-เซน 46 อ๎วนกลมเป๕นลูกขนุน อ๎วน-กลม-เป๕น-ลูก-ขะ-หนุน

22 นิเวศ นิ-วด 47 อาหารสําเร็จรูป อา-หาน-สํา-เหร็ด-รูบ

23 นุมํนวล นุมํ-นวน 48 เอ็นดู เอ็น-ดู

24 บรรเทาทุกข๑ บัน-เทา-ทุก 49 เอือ้เฟื๗อเผ่ือแผํ เอือ้-เฟื๗อ-เผ่ือ-แผํ

25 บริจาค บอ-ริ-จาก 50 เฮลิคอปเตอร๑ เฮ-ลิ-ค๎อบ-เต๎อ

หน๎า ๙๑

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระปุกออมสิน กระ-ปุก-ออม-สิน 26 โปรแกรม โปร-แกรม

2 เกรด เกรด 27 พนักงาน พะ-นัก-งาน

3 ข๎อมูล ข๎อ-มูน 28 เสิร๑ฟ เสิบ

4 เคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ เคร่ือง-ฝาก-เงิน-อัด-ตะ-โน-มัด 29 พฒันา พดั-ทะ-นา

5 คลิปอาร๑ต คลิบ-บอด 30 ภัยเงียบ ไพ-เงียบ

6 คอมพวิเตอร๑ คอม-พวิ-เต๎อ 31 เม๎าส๑ เม๎า

7 ชัตดาวน๑ ชัด-ดาว 32 เมืองนอก เมือง-นอก

8 แช็ต แช็ด 33 ไมํชอบมาพากล ไมํ-ชอบ-มา-พา-กน

9 ซับช๎อน ซับ-ซ๎อน 34 ยกนิว้ ยก-นิว้

10 ตกกระไดพลอยโจน ตก-กระ-ได-พลอย-โจน 35 วันดีคืนดี วัน-ดี-คืน-ดี

11 ตัวปลิว ตัว-ปลิว 36 วิศวกรรม วิด-สะ-วะ-กํา

12 ต๋ัว ต๋ัว 37 เว็ปไซต๑ เว็บ-ไซ๎

13 ทํามิดีมิร๎าย ทํา-มิ-ดี-มิ-ร๎าย 38 ไวรัส ไว-รัด

14 ธนาคาร ทะ-นา-คาน 39 ศิลป์ สิน

15 แนวหน๎า แนว-หน๎า 40 สมองกล สะ-หมอง-กน

16 บทเรียน บด-เรียน 41 สาปสํง สาบ-สํง

17 บุญ บุน 42 สํานวน สํา-นวน

18 ปฏิบัติ ปะ-ติ-บัด 43 สืบค๎น สืบ-ค๎น

19 ปฏิเสธ ปะ-ติ-เสด 44 สุภาษติ สุ-พา-สิด

20 ประวิง ประ-วิง 45 หน๎าบอกบุญไมํรับ หน๎า-บอก-บุน-ไมํ-รับ

21 ประสิทธิภาพ ประ-สิด-ทิ-พาบ 46 เหอํ เหอํ

22 ป๓ญญา ป๓น-ยา 47 อานารยชน อา-นา-ระ-ยะ-ชน

23 ปลอดโปรํง ปลอด-โปรํง 48 อัตโนมัติ อัด-ตะ-โน-มัด

24 เป๕นธุระ เป๕น-ทุ-ระ 49 อารยชน อา-ระ-ยะ-ชน

25 แป้นพมิพ๑ แป้น-พมิ 50 อีเมล อ-ีเมว

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๔

หน๎า ๙๒



คําท่ี คํา คําอําน คําที่ คํา คําอําน

1 กระแส กระ-แส 26 ผุยผง ผุย-ผง

2 กร๎าว กร๎าว 27 พลี พลี

3 เกํงกาจ เกํง-กาด 28 พฆิาต พ-ิคาด

4 ขนมนมเนย ขะ-หนม-นม-เนย 29 พีน่๎องผองเพือ่น พี-่น๎อง-ผอง-เพือ่น

5 ขวัญประชา ขวัน-ประ-ชา 30 เภทภัย เพด-ไพ

6 ความนิยม ความ-นิ-ยม 31 ย้ิมยํองผํองใส ย้ิม-ยํอง-ผํอง-ไส

7 ความวิตกกังวล ความ-วิ-ตก-กัง-วน 32 ยุติธรรม ยุด-ติ-ทํา

8 เครียด เครียด 33 รัฐธรรมนูญ รัด-ทํา-มะ-นูน /

9 แชมป์ แช๎ม รัด-ถะ-ทํา-มะ-นูน

10 เชียร๑ เชีย 34 รัฐบาล รัด-ถะ-บาน

11 ซ้ือสัตย๑ ซ่ือ-สัด 35 ร๎ูเทําทัน ร๎ู-เทํา-ทัน

12 ดวงกมล ดวง-กะ-มน 36 วัฒนา วัด-ทะ-นา

13 ดาบสองคม ดาบ-สอง-คม 37 ศรัทธา สัด-ทา

14 โดดเดํน โดด-เดํน 38 ศรีสงํา สี-สะ-หงํา

15 ตาม๎าตาเรือ ตา-ม๎า-ตา-เรือ 39 สบตา สบ-ตา

16 เตือนความจาํ เตือน-ความ-จาํ 40 สลักจิต สะ-หลัก-จิด

17 เทําเทียมกัน เทํา-เทียม-กัน 41 สังวร สัง-วอน

18 เทิด เทิด 42 สิทธ์ิ สิด

19 ธนบัตร ทะ-นะ-บัด 43 สุจริต สุด-จะ-หริด

20 นภาลัย นะ-พา-ไล 44 ใสซ่ือ ไส-ซ่ือ

21 น้าํยํอย น้าํ-ยํอย 45 หอ๎งพยาบาล หอ๎ง-พะ-ยา-บาน

22 โน๎มน๎าว โน๎ม-น๎าว 46 หวังผล หวัง-ผน

23 ประจบ ประ-จบ 47 อนันต๑ อะ-นัน

24 ประชาธิปไตย ประ-ชา-ทิ-ปะ-ไต / 48 เอ็ดตะโร เอ็ด-ตะ-โร

ประ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต 49 เอาหน๎า เอา-หน๎า

25 ประมุข ประ-มุก 50 โอกาสทอง โอ-กาด-ทอง

หน๎า ๙๓

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๕



คําท่ี คํา คําอําน คําที่ คํา คําอําน

1 กระทรวง กระ-ซวง 26 รํวมมือ รํวม-มือ

2 กํานัน กํา-นัน 27 ระเนนระนาด ระ-เนน-ระ-นาด

3 กรู กรู 28 ระราน ระ-ราน

4 ขําวสาร ขําว-สาน 29 ระสํ่าระสําย ระ-สํ่า-ระ-สําย

5 เขิน เขิน 30 รํวมแรงรํวมใจ รํวม-แรง-รํวม-ไจ

6 อุทาน อ-ุทาน 31 ระดับชาติ ระ-ดับ-ชาด

7 คู คู 32 รัฐมนตรี รัด-ถะ-มน-ตรี

8 เค๎ามูล เค๎า-มูน 33 ฤดูกาล รึ-ดู-กาน

9 โครงการ โครง-กาน 34 วิจารณ๑ วิ-จาน

10 งบประมาณ งบ-ประ-มาน 35 สระ สะ / สะ-หระ

11 โจมตี โจม-ตี 36 สมาชิก สะ-มา-ชิก

12 เชือ่มโยง เชือ่ม-โยง 37 หนังสือพมิพ๑ หนัง-สือ-พมิ

13 ดอน ดอน 38 ไหลํทาง ไหลํ-ทาง

14 ถือพวกถือเหลํา ถือ-พวก-ถือ-เหลํา 39 องค๑การ อง-กาน

15 นายกรัฐมนตรี นา-ยก-รัด-ถะ-มน-ตรี 40 อุดหนุน อุก-หนุน

16 บริหาร บอ-ริ-หาน 41 อันธพาล อัน-ทะ-พาน

17 บาดหมาง บาด-หมาง 42 ไมตรีจิต ไม-ตรี-จิด

18 บุญคุณ บุน-คุน 43 ยํอย ยํอย

19 ประเทศ ประ-เทด 44 ระเหย ระ-เหย

20 ผ๎ูแทน ผ๎ู-แทน 45 ลําธาร ลํา-ทาน

21 ผ๎ูวําราชการ ผ๎ู-วํา-ราด-ชะ-กาน 46 ลิขิต ลิ-ขิด

22 แผนภาพโครงเร่ือง แผน-พาบ-โครง-เร่ือง 47 สารานุกรม สา-รา-นุ-กรม

23 พรรค พกั 48 ไสว สะ-ไหว

24 พฒันา พดั-ทะ-นา 49 สหประชาชาติ สะ-หะ-ประ-ชา-ชาด

25 ภัยพบิัติ ไพ-พ-ิบัด 50 อนุรักษ๑ อนุรักษ๑

หน๎า ๙๔

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กตัญ๒ู กะ-ตัน-ยู 26 ผักตบชวา ผัก-ตบ-ชะ-วา

2 กระเซ๎าเย๎าแหยํ กระ-เซ๎า-เย๎า-แหยํ 27 ผิวพรรณ ผิว-พนั

3 กระแทก กระ-แทก 28 ฝ้า ฝ้า

4 กระหมํอม กระ-หมํอม 29 พระกรุณาธิคุณ พระ-กะ-รุ-นา-ทิ-คุน

5 กร้ิว กร้ิว 30 มาตรฐาน มาด-ตระ-ถาน

6 เกรงใจ เกรง-ไจ 31 ย่ีหอ๎ ย่ี-หอ๎

7 ขนบธรรมเนียม ขะ-หนบ-ทํา-เนียม 32 ราชวงศ๑ ราด-ชะ-วง

8 ครีม ครีม 33 ร๎านโชหวํย ร๎าน-โช-หวํย

9 คุณภาพ คุน-นะ-พาบ 34 ลิปสติก ลิบ-สะ-ติก

10 เคร่ืองสําอาง เคร่ือง-สํา-อาง 35 สารปนเปื๗อน สาน-ปน-เปื๗อน

11 โคลงเคลง โคลง-เคลง 36 เสบียง สะ-เบียง

12 เงินสด เงิน-สด 37 หา๎งสรรพสินค๎า หา๎ง-สับ-พะ-สิน-ค๎า

13 ฉลาก ฉะ-หลาก 38 อนุญาต อะ-นุ-ยาด

14 ช๎างสาร ช๎าง-สาน 39 ทางลัด ทาง-ลัด

15 ตลาดนัด ตะ-หลาด-นัด 40 บรรลัย บัน-ไล

16 เต็มเหยียด เต็ม-เหยียด 41 ใบพลู ไบ-พลู

17 ทางลัด ทาง-ลัด 42 ชาํนาญ ชาํ-นาน

18 ทูลลา ทุน-ลา 43 ศูนย๑อาหาร สูน-อา-หาน

19 น้าํตก น้าํ-ตก 44 ย้ิมแฉํง ย้ิม-แฉํง

20 น้าํพุ น้าํ-พุ 45 ไอศกรีม ไอ-สะ-กรีม

21 ในหลวง ไน-หลวง 46 อุณหภูมิ อุน-นะ-หะ-พมู

22 บริการ บอ-ริ-กาน 47 นกอินทรี นก-อิน-ซี

23 บัตรเครดิต บัด-เคร-ดิด 48 อุดม อ-ุดม

24 ประเพณี ประ-เพ-นี 49 ร๎องเสียงก๎อง ร๎อง-เสียง-ก๎อง

25 ปรารภ ปรา-รบ 50 หายเป๕นปลิดทิง้ หาย-เป๕น-ปลิด-ทิง้

หน๎า ๙๕

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กษตัริย๑ กะ-สัด 26 พงพี พง-พี

2 กังขา กัง-ขา 27 พจนานุกรม พด-จะ-นา-นุ-กรม

3 ขัตติยา ขัด-ติ-ยา 28 พยาน พะ-ยาน

4 ขานไข ขาน-ไข 29 พระกายา พระ-กา-ยา

5 ครองแผํนดิน ครอง-แผํน-ดิน 30 พระทรงศรี พระ-ซง-สี

6 เจือจุน เจือ-จุน 31 พระบรมวงศ๑ พระ-บอ-รม-มะ-วง

7 จัดสรร จัด-สัน 32 พระภูวดล พระ-พ-ูวะ-ดน

8 ชืน่ฤดี ชืน่-รึ-ดี 33 พระราชดํารัส พระ-ราด-ชะ-ดํา-หรัด

9 ตรัส ตรัด 34 พระราชทาน พระ-ราด-ชะ-ทาน

10 ตามเสด็จ ตาม-สะ-เด็ด 35 พระราชวงศ๑ พระ-ราด-ชะ-วง

11 ใต๎ฝ่าละอองธุลีพระบาท ไต๎-ฝ่า-ละ-ออง-ท-ุลี-พระ-บาด 36 พระราชโองการ พระ-ราด-ชะ-โอง-กาน

12 ถวายพระพร ถะ-หวาย-พระ-พอน 37 พระหตัถ๑ พระ-หดั

13 ทวยเทพ ทวย-เทบ 38 ภูมี พู-มี

14 ทิศา ทิ-สา 39 มหาชน มะ-หา-ชน

15 เทวฤทธ์ิ เท-วะ-ริด 40 ยุบล ยุ-บน

16 ธรรม ทํา 41 รัฐ รัด

17 นามธรรม นาม-มะ-ทํา 42 รูปธรรม รูบ-ปะ-ทํา

18 น้าํพระทัย น้าํ-พระ-ไท 43 วิสุทธ์ิ วิ-สุด

19 บุพกษตัริย๑ บุบ-พะ-กะ-สัด 44 เศรษฐกิจ เสด-ถะ-กิด

20 เบ็ดเสร็จ เบ็ด-เส็ด 45 สยาม สะ-หยาม

21 ประจักษ๑ ประ-จัก 46 สวรรคต สะ-หวัน-คด

22 ประชาราษฎร๑ ประ-ชา-ราด 47 สารพนั สา-ระ-พัน

23 ประทับ ประ-ทับ 48 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิง-สัก-สิด

24 ประทาน ประ-ทาน 49 เสด็จ สะ-เด็ด

25 โปรด โปรด 50 เสด็จประพาส สะ-เด็ด-ประ-พาด

หน๎า ๙๖

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระหึม่ กระ-หึม่ 26 ผิดหผิูดตา ผิด-ห-ูผิด-ตา

2 กระบือ กระ-บือ 27 พร๎อมเพรียง พร๎อม-เพรียง

3 กีฬา ก-ีลา 28 พลัง พะ-ลัง

4 ขึงขัง ขึง-ขัง 29 เพรียว เพรียว

5 โค๎ช โค๎ด 30 พล้ิวไหว พล้ิว-ไหว

6 จ๎องเขม็ง จ๎อง-ขะ-เหม็ง 31 พากเพยีร พาก-เพยีน

7 ชมรม ชม-รม 32 เจียนตาย เจียน-ตาย

8 ชอนไช ชอน-ไช 33 ลูกยาง ลูก-ยาง

9 ซ๎อม ซ๎อม 34 วาดลวดลาย วาด-ลวด-ลาย

10 ถนนลูกรัง ถะ-หนน-ลูก-รัง 35 สติ สะ-ติ

11 ท๎อแท๎ ท๎อ-แท๎ 36 เอ็นดอร๑ฟนิ เอ็น-ดอ-ฟนิ

12 ป๓๖นป่วน ป๓๖น-ป่วน 37 หอ๎งโถง หอ๎ง-โถง

13 ปลักโคลน ปลัก-โคลน 38 แหยํ แหยํ

14 แปรเปล่ียน แปร-เปล่ียน 39 แอโรบิก แอ-โร-บิก

15 ปฏิเสธ ปะ-ต-เสด 40 อุทยาน อุด-ทะ-ยาน

16 ข๎อคิดเหน็ ข๎อ-คิด-เหน็ 41 อุทร อ-ุทอน

17 ประโยชน๑ ประ-โหยด 42 อุบาย อ-ุบาย

18 ประสบการณ๑ ประ-สบ-กาน 43 เอกราช เอก-กะ-ราด

19 ประสูติ ประ-สูด 44 เอกสาร เอก-กะ-สาน

20 ปราชญ๑ ปราด 45 เซาะตล่ิง เซาะ-ตะ-หล่ิง

21 ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา 46 โอกาส โอ-กาด

22 ปราสาท ปรา-สาด 47 โอวาท โอ-วาด

23 ประหว่ัน ประ-หว่ัน 48 โอษฐ๑ โอด

24 ประพนัธ๑ ประ-พนั 49 โอหงั โอ-หงั

25 ประตูชัย ประ-ตู-ไช 50 แฮนด๑ แฮน

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๙

หน๎า ๙๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระจาด กระ-จาด 26 ฟุง้เฟื๖อง ฟุง้-เฟื๖อง

2 กรุณา กะ-รุ-นา 27 ภยันตราย พะ-ยัน-ตะ-ราย

3 กิจการ กิด-จะ-กาน 28 ภัตราหาร พดั-ตรา-หาน

4 ขาดแคลน ขาด-แคลน 29 ภาพลวงตา พาบ-ลวง-ตา

5 ความทุกข๑ ความ-ทุกข๑ 30 ภารกิจ พา-ระ-กิด

6 เด็กกําพร๎า เด็ก-กํา-พร๎า 31 ภุมรา พมุ-มะ-รา

7 ตระกูล ตระ-กูน 32 ภูมิศาสตร๑ พ-ูมิ-สาด

8 ติดขัด ติด-ขัด 33 ภาวนา พา-วะ-นา

9 ทะนุถนอม ทะ-นุ-ถะ-หนอม 34 ภูต พดู

10 ทรชน ทอ-ระ-ชน 35 มรณัง มอ-ระ-นัง

11 ทรามวัย ซาม-ไว 36 ม๎วยมรณ๑ ม๎วย-มอน

12 ทศกัณฐ๑ ทด-สะ-กัน 37 ธิดา ทิ-ดา

13 ท๎องย๎ุงพงุกระสอบ ท๎อง-ย๎ุง-พงุ-กระ-สอบ 38 น๎อยเนือ้ตํ่าใจ น๎อย-เนือ้-ตํ่า-ไจ

14 บุญญาธิการ บุน-ยา-ทิ-กาน 39 บทบาท บด-บาด

15 บูรพาทิศ บู-ระ-พา-ทิด 40 ปมด๎อย ปม-ด๎อย

16 ปฏิกิริยา ปะ-ติ-กิ-ริ-ยา 41 พรรณนา พนั-นะ-นา/พนั-นา

17 ประจักษ๑ ประ-จัก 42 ฟุง้เฟอ้ ฟุง้-เฟอ้

18 ประเภท ประ-เพด 43 ภาระ พา-ระ

19 ฝนไลํช๎าง ฝน-ไลํ-ช๎าง 44 ภาษาพืน้เมือง พา-สา-พืน้-เมือง

20 พงศาวดาร พง-สา-วะ-ดาน 45 ภิกษณีุ พกิ-สุ-นี

21 พญาอินทรี พะ-ยา-อิน-ซี 46 เล่ือมใส เล่ือม-ไส

22 พณิชยการ พะ-นิด-ชะ-ยะ-กาน 47 สลบ สะ-หลบ

23 พนาวัลย๑ พะ-นา-วัน 48 เสียสติ เสีย-สะ-ติ

24 พยักหน๎า พะ-ยัก-หน๎า 49 อยํูอยํางพอเพยีง อยํู-อยําง-พอ-เพยีง

25 พยายาม พะ-ยา-ยาม 50 อุปสมบท อุบ-ปะ-สม-บด

หน๎า ๙๘

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระจับ กระ-จับ 26 ผกากรอง ผะ-กา-กรอง

2 กระดังงา กระ-ดัง-งา 27 ผักตบชวา ผัก-ตบ-ชะ-วา

3 การเวก กา-ระ-เวก 28 พยักพเยิด พะ-ยัก-พะ-เยิด

4 กฤษณา กริด-สะ-หนา 29 พวงชมพู พวง-ชม-พู

5 กลมกลืน กลม-กลืน 30 พวงแสด พวง-แสด

6 กล่ันแกล๎ง กล่ัน-แกล๎ง 31 พะยอม พะ-ยอม

7 กล๎าแกรํง กล๎า-แกรํง 32 เรือสําเภา เรือ-สํา-เพา

8 กสิกรรม กะ-สิ-กํา 33 ฤกษ๑ เริก

9 คนพาล คน-พาน 34 ไหลบํา ไหล-บํา

10 ครอบครอง ครอบ-ครอง 35 พร่ังพรู พร่ัง-พรู

11 ครํ่าครํา ครํ่า-ครํา 36 ไมํถือตัว ไมํ-ถือ-ตัว

12 คร้ืนเครง คร้ืน-เครง 37 ลําหว๎ย ลํา-หว๎ย

13 เคร่ืองตัดไฟอัตโนมัติ เคร่ือง-ตัด-ไฟ-อัด-ตะ-โน-มัด 38 จาบัลย๑ จา-บัน

14 จาํปา จาํ-ปา 39 จักรวาล จัก-กระ-วาน

15 จาํปี จาํ-ปี 40 ชอล๑ก ช๎อก

16 ฉุกคิด ฉุก-คิด 41 โมก โมก

17 ชมพพูนัธุ๑ทิพย๑ ชม-พ-ูพนั-ทิบ 42 ละเมียดละไม ละ-เมียด-ละ-ไม

18 ต่ืนตระหนก ต่ืน-ตระ-หนก 43 ละลํ่าละลัก ละ-ลํ่า-ละ-ลัก

19 ถลัน ถะ-หลัน 44 สวนสาธารณะ สวน-สา-ทา-ระ-นะ

20 ถวาย ถะ-หวาย 45 สะพานไฟ สะ-พาน-ไฟ

21 ถาวร ถา-วร 46 สายหยุด สาย-หยุด

22 ทรามเชย ซาม-เชย 47 สารภี สา-ระ-พี

23 ทระนง ทอ-ระ-นง 48 สุพรรณิการ๑ สุ-พนั-นิ-กา

24 ทยอย ทะ-ยอย 49 เสียหลัก เสีย-หลัก

25 ทะเล๎น ทะ-เล๎น 50 อุบัติเหตุ อ-ุบัด-ติ-เหด/อ-ุบัด-เหด

หน๎า ๙๙

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระดัง กระ-ดัง 26 ล๎อเลียน ล๎อ-เลียน

2 กระด๎าง กระ-ด๎าง 27 ละหอ๎ย ละ-หอ๎ย

3 กระหย่ิม กระ-หย่ิม 28 ลักษณะ ลัก-สะ-หนะ

4 กะเทาะ กะ-เทาะ 29 ลําธาร ลํา-ทาน

5 ข๎าวตัง ข๎าว-ตัง 30 โรคลมชัก โรก-ลม-ชัก

6 จมูกข๎าว จะ-หมูก-ข๎าว 31 วิจัย วิ-ไจ

7 ตะหลิว ตะ-หลิว 32 ศักยภาพ สัก-กะ-ยะ-พาบ

8 ทัพพี ทับ-พี 33 สกัด สะ-กัด
9 ทูลเกล๎าฯถวาย ทูน-เกล๎า-ทูน-กระ-

หมํอม-ถะ-หวาย

34 สมดุล สะ-มะ-ดุน/สม-ดุน

10 น้าํมันปาล๑ม น้าํ-มัน-ปาม 35 สะเด็ดน้าํ สะ-เด็ด-น้าํ

11 นักวิทยาศาสตร๑ นัก-วิด-ทะ-ยา-สาด 36 หยากไยํ หยาก-ไยํ

12 ประท๎วง ประ-ท๎วง 37 หยามเหยียด หยาม-เหยียด

13 ประสบ ประ-สบ 38 หรรษา หนั-สา

14 แปรสภาพ แปร-สะ-พาบ 39 หลักฐาน หลัก-ถาน

15 ฝนเทียม ฝน-เทียม 40 หลักแหลม หลัก-แหลม

16 พระกรุณาธิคุณ พระ-กะ-รุ-นา-ทิ-คุน 41 หวุดหวิด หวุด-หวิด

17 พระปรีชาสามารถ พระ-ปรี-ชา-สา-มาด 42 เหนียมอาย เหนียม-อาย

18 พระยุคลบาท พระ-ยุ-คน-ละ-บาด 43 อุตสาหกรรม อุด-สา-หะ-กํา

19 พระราสดํารัส พระ-ราด-ชะ-ดํา-หรัด 44 อูขํ๎าวอูนํ้าํ อู-ํข๎าว-อู-ํน้าํ

20 ภูมิป๓ญญา พมู-ป๓น-ยา 45 เอาถําน เอา-ถําน

21 ภาษาอังกฤษ พา-สา-อัง-กริด 46 อุษา อ-ุสา

22 ม๎ง ม๎ง 47 เอาเร่ืองเอาราว เอา-เร่ือง-เอา-ราว

23 มนต๑ มน 48 เอือ้เฟื๗อ เอือ้-เฟื๗อ

24 มหนัต๑ มะ-หนั 49 โอชา โอ-ชา

25 มเหสี มะ-เห-สี 50 โอวาท โอ-วาด

หน๎า ๑๐๐

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กาพย๑ กาบ 26 สมุนไพร สะ-หมุน-ไพร

2 กิง่แก๎ว กิง่-แก๎ว 27 เหอืดแหง๎ เหอืด-แหง๎

3 ขนัด ขะ-หนัด 28 สรรค๑สร๎าง สัน-ส๎าง

4 คทา คะ-ทา 29 สราญ สะ-ราน

5 คร่ันคร้ืน คร่ัน-คร้ืน 30 สรุป สะ-หรุบ

6 งามงอน งาม-งอน 31 สวยสดงดงาม สวย-สด-งด-งาม

7 จรจรัล จอน-จะ-รัน 32 สวรรค๑ สะ-หวัน

8 จรรโลงใจ จัน-โลง-ใจ 33 สหาย สะ-หาย

9 เฉิดฉาย เฉิด-ฉาย 34 สะกดรอย สะ-กด-รอย

10 เชาวน๑ เชา 35 สะเทือนใจ สะ-เทือน-ไจ

11 แดนชล แดน-ชน 36 สักการะ สัก-กา-ระ

12 ตริ ตริ 37 หวัระแหง หวั-ระ-แหง

13 ทะนง ทะ-นง 38 หางเสือ หาง-เสือ

14 ทิว ทิว 39 หทูวนลม ห-ูทวน-ลม

15 นาวา นา-วา 40 วายชีวัน วาย-ช-ีวัน

16 พรรณราย พนั-นะ-ราย 41 สถิต สะ-ถิด

17 แพร๎ว แพร๎ว 42 สลอน สะ-หลอน

18 ร้ิว ร้ิว 43 สาคร สา-คอน

19 เรือต๎น เรือ-ต๎น 44 เสภา เส-พา

20 แร๎ง แร๎ง 45 แสนยากร แสน-ยา-กอน

21 โรงช๎าง โรง-ช๎าง 46 หยับ หยับ

22 เร่ืองกล๎วยๆ เร่ือง-กล๎วย-กล๎วย 47 เหเํรือ เห-ํเรือ

23 ฤทธี ริด-ที 48 หลงกล หลง-กน

24 รํ่าไร รํ่า-ไร 49 อาสัญ อา-สัน

25 เร่ียราย เร่ีย-ราย 50 เฮือก เฮือก

หน๎า ๑๐๑

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ทะเบียนบ๎าน ทะ-เบียน-บ๎าน 26 ลักษณะ ลัก-สะ-หนะ

2 แกงเลียง แกง-เลียง 27 พยัญชนะ พะ-ยัน-ชะ-นะ

3 เจตนา เจด-ตะ-นา 28 อนุญาต อะ-นุ-ยาด

4 ทุจริต ทุด-จะ-หริด 29 ประโยชน๑ ประ-โหยด

5 ธุรการ ทุ-ระ-กาน 30 เศร๎า เส๎า

6 บรรดาศักด์ิ บัน-ดา-สัก 31 ญาติ ยาด

7 บตัรประจําตัวประชาชน บดั-ประ-จํา-ตัว-ประ-ชา-ชน 32 สนุกสนาน สะ-หนุก-สะ-หนาน

8 พยางค๑ พะ-ยาง 33 ภาคภูมิ พาก-พมู

9 พระปรมาภิไธย พระ-ปอ-ระ-มา-พ-ิไท 34 คําขวัญ คํา-ขวัน

10 พระราชบัญญัติ พระ-ราด-ชะ-บัน-หยัด 35 ธนาณัติ ทะ-นา-นัด

11 สัญชาติ สัน-ชาด 36 เปรมปรีด๑ เปรม-ปรี

12 สูติบัตร สู-ติ-บัด 37 จาํเป๕น จาํ-เป๕น

13 สูติแพทย๑ สู-ติ-แพด 38 ปลอดภัย ปลอด-ไพ

14 สิริมงคล สิ-หริ-มง-คน 39 พนิิจ พ-ินิด

15 โหราศาสตร๑ โห-รา-สาด 40 ฉันทลักษณ๑ ฉัน-ทะ-ลัก

16 อยํูไฟ อยํู-ไฟ 41 สุนทร สุน-ทอน

17 อัธยาศัย อัด-ทะ-ยา-ไส 42 ประพนัธ๑ ประ-พนั

18 ป๓จจุบัน ป๓ด-จ-ุบัน 43 แรงกระทบ แรง-กระ-ทบ

19 สมัย สะ-ไหม 44 โวหาร โว-หาน

20 บุคคล บุก-คน 45 ประดิษฐ๑ ประ-ดิด

21 เหลือซาก เหลือ-ซาก 46 กฎเกณฑ๑ กด-เกน

22 สาเหตุ สา-เหด 47 วรรณกรรม วัน-นะ-กํา

23 ข๎าวเหนียว ข๎าว-เหนียว 48 วิจิตร วิ-จิด

24 ราชทินนาม ราด-ชะ-ทิน-นะ-นาม 49 สุขศรี สุก-สี

25 โหราศาสตร๑ โห-รา-สาด 50 เพลิดเพลิน เพลิด-เพลิน

หน๎า ๑๐๒

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระถิน กระ-ถิน 26 โรงพยาบาล โรง-พะ-ยา-บาน

2 เกลือกกล้ัว เกลือก-กล้ัว 27 แพทย๑ แพด

3 กะละมัง กะ-ละ-มัง 28 ทยอย ทะ-ยอย

4 โขลก โขลก 29 แข็งกร๎าว แข็ง-กร๎าว

5 เข๎าปิ๗ง เข๎า-ปิ๗ง 30 เหว่ียงแห เหว่ียง-แห

6 คนพาล คน-พาน 31 โจํงแจ๎ง โจํง-แจ๎ง

7 ครก ครก 32 ประเด็น ประ-เด็น

8 ครึกโครม ครึก-โครม 33 รายเดือน ราย-เดือน

9 ตรอมตรม ตรอม-ตรม 34 ขโมย ขะ-โมย

10 นอต น๎อด 35 ขนมจีน ขะ-หนม-จีน

11 บัณฑิต บัน-ดิด 36 รับผิดชอบ รับ-ผิด-ชอบ

12 ลุกล้ีลุกลน ลุก-ล้ี-ลุก-ล๎น 37 ตํารวจ ตํา-หรวด

13 วอมแวม วอม-แวม 38 มอเตอร๑ไซค๑ มอ-เตอ-ไซ

14 สํารอง สํา-รอง 39 จิตสาธารณะ จิด-สา-ทา-ระ-นะ

15 บรรดา บัน-ดา 40 ปรกติ ปรก-กะ-ติ

16 มนุษย๑ มะ-นุด 41 ประเทศชาติ ประ-เทด-ชาด

17 คนพาล คน-พาน 42 สูญเสีย สูน-เสีย

18 ปฎิบัติ ปะ-ติ-บัด 43 ประโยชน๑สํวนรวม ประ-โหยด-สํวน-รวม

19 สามารถ สา-มาด 44 ถนน ถะ-หนน

20 สวําง สะ-หวําง 45 ทรุด ซุด

21 เหนือ่ยหนําย เหนือ่ย-หนําย 46 ชีวิต ช-ีวิด

22 เจริญ จะ-เริน 47 ปรัศนี ปรัด-สะ-นี
23 คบคนพาลพาลพาไป

หาผิด

คบ-คน-พาน-พาน-พา-

ไป-หา-ผิด

48 ซัดทอด ซัด-ทอด

24 บาปกรรม บาบ-กํา 49 วรรณยุกต๑ วัน-นะ-ยุก
25 สารภาพ สา-ระ-พาบ 50 อักษร อัก-สอน

หน๎า ๑๐๓

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 มารยาท มา-ระ-ยาด 26 คํานวณ คํา-นวน

2 เข๎าพรรษา เข๎า-พนั-สา 27 เปี๖ยมล๎น เปี๖ยม-ล๎น

3 จีวร จ-ีวอน 28 มหพัภาค มะ-หบั-พาก

4 ใจจืดใจดํา ไจ-จืด-ไจ-ดํา 29 พลาดพล้ัง พลาด-พล้ัง

5 ชุดไทยจิตรลดา ชุด-ไท-จิด-ละ-ดา 30 คุณพระศรีรัตนตรัย คุณ-พระ-สี-รัด-ตะ-นะ-ไตร

6 ทะเบียนสมรส ทะ-เบียน-สม-รด 31 ดลบันดาล ดน-บัน-ดาน

7 น้าํพึง่เรือเสือพึง่ป่า น้าํ-พึง่-เรือ-เสือ-พึง่-ป่า 32 เลือกข๎าง เลือก-ข๎าง

8 บายศรี บาย-สี 33 ไกลํเกล่ีย ไกลํ-เกล่ีย

9 ประสาทพร ประ-สาด-พอน 34 สนทนา สน-ทะ-นา

10 ผยอง ผะ-หยอง 35 สํอเสียด สํอ-เสียด

11 พระบรมฉายาลักษณ๑ พระ-บอ-รม-มะ-ฉา-ยา-ลัก 36 มีเกียรติ ม-ีเกียด

12 พระราชอาคันตุกะ พระ-ราด-ชะ-อา-คัน-ตุ-กะ 37 บทอาขยาน บด-อา-ขะ-หยาน

13 พสิมัย พดิ-สะ-ไหม 38 เศรษฐกิจ เสด-ถะ-กิด

14 มงคลสมรส มง-คน-สม-รด 39 บรรลุ บัน-ลุ

15 รักนวลสงวนตัว รัก-นวน-สะ-หงวน-ตัว 40 กระทรวงศึกษาธิการ กระ-ซวง-สึก-สา-ทิ-กาน

16 โรยรา โรย-รา 41 วิพากษ๑ วิ-พาก

17 ฤกษ๑ยาม เริก-ยาม 42 วิจารณ๑ วิ-จาน

18 เส้ือพระราชทาน เส้ือ-พระ-ราด-ชะ-ทาน 43 สมมุติ สม-มุด

19 หล่ังน้าํพระพทุธมนต๑ หล่ัง-น้าํ-พระ-พดุ-ทะ-มน 44 กาลกิณี กา-ละ-ก-ินี

20 อวยพร อวย-พอน 45 สงวน สะ-หงวน

21 แขกเหร่ือ แขก-เหร่ือ 46 ประเพณีไทย ประ-เพ-นี-ไท

22 อิม่เอม อิม่-เอม 47 ทรัพย๑สิน ซับ-สิน

23 สมบูรณ๑ สม-บูน 48 ลูกมือ ลูก-มือ

24 ปล้ืมปิติ ปล้ืม-ปิ-ติ 49 สุขสราญ สุก-สะ-ราน

25 อํอนอกอํอนใจ อํอน-อก-อํอน-ไจ 50 เสริมป๓ญญา เสิม-ป๓น-ยา

หน๎า ๑๐๔

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กตัญ๒ู กะ-ตัน-ยู 26 ชนนี ชน-นะ-นี

2 กรรณ กัน 27 ชลาลัย ชะ-ลา-ไล

3 กระเซอะกระเซิง กระ-เซอะ-กระ-เซิง 28 ถวิล ถะ-หวิน

4 กองกูณฑ๑ กอง-กูน 29 แถลงไข ถะ-แหลง-ไข

5 กัลยา กัน-ละ-ยา 30 ทรามเชย ซาม-เชย

6 กํานัล กํา-นัน 31 ทูนเกศ ทูน-เกด

7 กําเนิด กํา-เหนิด 32 เทพไท เทบ-พะ-ไท

8 กําบัง กํา-บัง 33 เทพบุตร เทบ-พะ-บุด

9 กิจจา กิด-จา 34 นางครวญ นาง-ครวน

10 กินนร กิน-นอน 35 นิทรา นิด-ทฺรา

11 เกษม กะ-เสม 36 บันดาล บัน-ดาน

12 เกษมศานต๑ กะ-เสม-สาน 37 บิตุรงค๑ บิ-ตุ-รง

13 ขมีขมัน ขะ-หมี-ขะ-หมัน 38 บิตุเรศ บิ-ตุ-เรด

14 ครํ่าครวญ ครํ่า-ครวน 39 อัญประกาศ อัน-ยะ-ประ-กาด

15 คลาไคล คลา-ไคล 40 ประสูติ ประสูด

16 เครํงขรึม เครํง-ขรึม 41 เปรมปรีด์ิ เปรม-ปรี

17 เคลิบเคล้ิม เคลิบ-เคล้ิม 42 ผันผาย ผัน-ผาย

18 จรลี จอ-ระ-ลี 43 ผํานเกล๎า ผําน-เกล๎า

19 จังฑาล จัง-ทาน 44 พนาลัย พะ-นา-ไล

20 จุติ จ-ุติ / จุด-ติ 45 พร๎อมมูล พร๎อม-มูน

21 เจรจา เจน-ระ-จา / เจ-ระ-จา 46 พฤกษา พรึก-สา

22 ฉาวฉาน ฉาว-ฉาน 47 พอํคุณทูนหวั พอํ-คุน-ทูน-หวั

23 โฉงเฉง โฉง-เฉง 48 ไปยาลใหญํ ไป-ยาน-ไหยํ

24 โฉมงาม โฉม-งาม 49 เพริศพราย เพริด-พราย

25 โฉมตรู โฉม-ตรู 50 ไพรสณฑ๑ ไพร-สน

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๗

หน๎า ๑๐๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 เกล่ือน เกล่ือน 26 เศร๎าสร๎อย เส๎า-ส๎อย

2 ขนานนาม ขะ-หนาน-นาม 27 โศกศัลย๑ โสก-สัน

3 ขมันขมี ขะ-หมัน-ขะ-หมี 28 สนิทสนม สะ-หนิด-สะ-หนม

4 ขโมย ขะ-โมย 29 สุจริต สุดจะ-หริด

5 ขรัวตา ขรัว-ตา 30 สุดสวาท สุด-สะ-หวาด

6 ใจเด็ด ไจ-เด็ด 31 ผูกดวง ผูก-ดวง

7 ทศกัณฐ๑ ทด-สะ-กัน 32 สาแหรก สา-แหรก

8 ปราศรัย ปรา-ไส 33 หยักร้ัง หยัก-ร้ัง

9 ภูมิลําเนา พมู-ลํา-เนา/ พ-ูมิ-ลํา-เนา 34 เหนีย่มอาย หนีย่ม-อาย

10 พรายน้าํ พราย-น้าํ 35 เหย๎าเรือน เหย๎า-เรือน

11 ยาตรา ยาด-ตรา 36 ไหวหว่ัน ไหว-หว่ัน

12 ยุรยาตร ยุ-ระ-ยาด 37 จับตามอง จับ-ตา-มอง

13 เยาวมาลย๑ เยา-วะ-มาน 38 อมนุษย๑ อะ-มะ-นุด

14 ร๎อนฤทัย ร๎อน-รึ-ไท 39 อัชฌาสัย อัด-ชา-ไส

15 ระเหระหน ระ-เห-ระ-หน 40 อัศจรรย๑ อัด-สะ-จัน

16 เร่ียราย เร่ีย-ราย 41 อาจิณ อา-จิน

17 ลํ้าเลิศ ลํ้า-เลิด 42 อาลัย อา-ไล

18 ไลํเล่ีย ไลํ-เล่ีย 43 อานุภาพ อา-นุ-พาบ

19 วัฒนธรรม วัด-ทะ--นะ-ทํา 44 อิจฉา อิด-ฉา

20 วิบัติ วิ-บัด 45 โอบอ๎อมอารี โอบ-อ๎อม-อา-รี

21 วิเศษ วิ-เสด 46 โอรสา โอ-ระ-สา

22 ภพไตร พบ-ไตร 47 คิดดีทําดี คิด-ดี-ทํา-ดี

23 ภิรมย๑ชมเชย พ-ิรม-ชม-เชย 48 อางขนาง อาง-ขะ-หนาง

24 ระยะสุดท๎าย ระ-ยะ-สุด-ท๎าย 49 สารพดั สา-ระ-พดั

25 เมตตาปรานี เมด-ตา-ปรา-นี 50 แก๎วสารพดันึก แก๎ว-สา-ระ-พดั-นึก

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๘

หน๎า ๑๐๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กราบเรือ กราบ-เรือ 26 จอมปลวก จอม-ปลวก

2 ความเพยีร ความ-เพยีน 27 จักรยาน จัก-กระ-ยาน

3 เจือ้ยแจ๎ว เจือ้ย-แจ๎ว 28 จักรวาล จัก-กระ-วาน

4 ฉวัดเฉวียน ฉะ-หวัด-ฉะ-เหวียน 29 จาบัลย๑ จา-บัน

5 ตํอล๎อตํอเถียง ตํอ-ล๎อ-ตํอ-เถียง 30 จ๎าละหว่ัน จ๎า-ละ-หว่ัน

6 ทยอย ทะ-ยอย 31 จาํนรรจ๑ จาํ-นัน

7 ทะนุถนอมกลํอมเกลา ทะ-นุ-ถะ-หนอม-กลํอม-เกลา 32 จิตวิญญาณ จิด-วิน-ยาน

8 ทุเลา ทุ-เลา 33 เรียงความ เรียง-ความ

9 ขรุขระ ขรุ-ขระ 34 จุลินทรีย๑ จ-ุลิน-ซี

10 ขลาดกลัว ขลาด-กลัว 35 เจตนา เจด-ตะ-นา

11 ขวักไขวํ ขวัก-ไขวํ 36 เนิบช๎า เนิบ-ช๎า

12 เคร่ืองคิดเงิน เคร่ือง-คิด-เงิน 37 เนรมิต เน-ระ-มิด

13 เงินตรา เงิน-ตรา 38 เนืองนิตย๑ เนือง-นิด

14 จระเข๎ จอ-ระ-เข๎ 39 นายงาน นาย-งาน

15 ภัยพบิัติ ไพ-พ-ิบัด 40 เถลไถล ถะ-เหล-ถะ-ไหล

16 โยธา โย-ทา 41 นัยน๑ตา ไน-ตา

17 ระโยงระยาง ระ-โยง-ระ-ยาง 42 นิรันดร๑ นิ-รัน

18 ระลอก ระ-ลอก 43 นัวเนีย นัว-เนีย

19 ล๎าต๎า ล๎า-ต๎า 44 ดุริยางค๑ ดุ-ริ-ยาง

20 สัญญาณ สัน-ยาน 45 ดึกด่ืนคํอนคืน ดึก-ด่ืน-คํอน-คืน

21 สายระยาง สาย-ระ-ยาง 46 น้าํใสใจจริง น้าํ-ไส-ไจ-จิง

22 เสบียง สะ-เบียง 47 น้าํพกัน้าํแรง น้าํ-พกั-น้าํ-แรง

23 หงุดหงิด หงุด-หงิด 48 เจ๎าบทเจ๎ากลอน เจ๎า-บด-เจ๎า-กลอน

24 หางเสือ หาง-เสือ 49 หทูวนลม ห-ูทวน-ลม

25 โหวกเหวก โหวก-เหวก 50 น้าํพึง่เรือเสือพึง่ป่า น้าํ-พึง่-เรือ-เสือ-พึง่-ป่า

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๑๙

หน๎า ๑๐๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระทาย กระ-ทาย 26 ปลาบปล้ืม ปลาบ-ปล้ืม

2 กันดาร กัน-ดาน 27 ปลาวาฬ ปลา-วาน

3 ข๎าพระพทุธเจ๎า ข๎า-พระ-พดุ-ทะ-เจ๎า 28 ป๓จจุบัน ป๓ด-จ-ุบัน

4 เขฬะ เข-ละ 29 ป่าโปรํง ป่า-โปรํง

5 ทอดพระเนตร ทอด-พระ-เนด 30 เปรอะเปื๗อน เปรอะ-เปื๗อน

6 ทอดหญ๎า ทอด-หย๎า 31 เปี๖ยมล๎นฤามี เปี๖ยม-ล๎น-รือ-มี

7 ทันสมัย ทัน-สะ-ไหม 32 โปรยปราย โปรย-ปราย

8 นักธุรกิจ นัก-ทุ-ระ-กิด 33 ผงก ผะ-หงก

9 นิมิต นิ-มิด 34 ผจญภัย ผะ-จน-ไพ

10 ตรัสร๎ู ตรัด-สะ-ร๎ู 35 ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ผฺลัด-กัน-รุก-ผฺลัด-กัน-รับ

11 บ๎วนพระโอษฐ๑ บ๎วน-พระ-โอด 36 ผลัดผ๎า ผฺลัด-ผ๎า

12 บังเอิญ บัง-เอิน 37 หฤทัย หะ-รึ-ไท

13 อรุณรํุง อะ-รุน-รํุง 38 พะเยิบ พะ-เยิบ

14 ประจิมทิศ ประ-จิม-ทิด 39 พะรุงพะรัง พะ-รุง-พะ-รัง

15 ผูกพนั ผูก-พนั 40 ผัดวันประกันพรํุง ผัด-วัน-ประ-กัน-พรํุง

16 ราชาศัพท๑ รา-ชา-สับ 41 สักการบูชา สัก-กา-ระ-บู-ชา

17 เสด็จในกรม สะ-เด็ด-ไน-กรม 42 ลีลาศ ลี-ลาด

18 มนเทียร มน-เทียน 43 เสนาบดี เส-นา-บอ-ดี

19 มหศัจรรย๑ มะ-หดั-สะ-จัน 44 ไหวพริบ ไหว-พริบ

20 ยศถาบรรดาศักด์ิ ยด-ถา-บัน-ดา-สัก 45 อนุเคราะห๑ อะ-นุ-เคราะ

21 รามัญ รา-มัน 46 อรุณ อะ-รุน

22 ศักดานุภาพ ศัก-ดา-นุ-พาบ 47 อสนี อะ-สะ-นี

23 หยาดเสโท หยาด-เส-โท 48 อารักขา อา-รัก-ขา

24 สรรเสริญ สัน-เสิน 49 อุตสาหะ อุด-สา-หะ

25 สลา สะ-หลา 50 นักประดิษฐ๑ นัก-ประ-ดิด

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๐

หน๎า ๑๐๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กสิกิจ กะ-สิ-กิด 26 เย็บป๓กถักร๎อย เย็บ-ป๓ก-ถัก-ร๎อย

2 ขับไส ขับ-ไส 27 เยอะแยะ เยอะ-แยะ

3 บรรลุ บัน-ลุ 28 ทะมึน ทะ-มึน

4 บากบัน่ บาก-บัน่ 29 เยาว๑วัย เยา-ไว

5 ประตูชัย ประ-ตู-ไช 30 เย่ือใยไมตรี เย่ือ-ไย-ไม-ตรี

6 ปรับทุกข๑ ปรับ-ทุก 31 แยบคาย แยบ-คาย

7 เปรียบเปรย เปรียบ-เปรย 32 แยบยล แยบ-ยน

8 ธรรมชาติ ทํา-มะ-ชาด 33 ใยไหม ไย-ไหม

9 ละหอ๎ย ละ-หอ๎ย 34 รกร๎าง รก-ร๎าง

10 เร๎าใจ เร๎า-ไจ 35 รณรงค๑ รน-นะ-รง

11 อุตสาหกรรม อุด-สา-หะ-กํา 36 อักษรยํอ อัก-สอน-ยํอ

12 อุทิศ อ-ุทิด 37 ศักดานุภาพ สัก-ดา-นุ-พาบ

13 ธุดงค๑ ทุ-ดง 38 ศักด์ิศรี สีก-สี

14 พระพกัตร๑ พระ-พกั 39 ศัตรู สัด-ตรู

15 พกัผํอนหยํอนใจ พกั-ผํอน-หยํอน-ไจ 40 ศาสนสถาน สาด-สะ-นะ-สะ-ถาน

16 พกัฟื๗น พกั-ฟื๗น 41 ศิลปวัฒนธรรม สิน-ละ-ปะ-วัด-ทะ-นะ-ทํา

17 ต้ืนตัน ต้ืน-ตัน 42 ศิลปิน สิน-ละ-ปิน

18 พจิารณ๑ พ-ิจาน 43 กูกํ๎อง กู-ํก๎อง

19 พทัิกษ๑ พ-ิทัก 44 เศรษฐี เสด-ถี

20 พธีิกร พ-ิที-กอน 45 จอแจขวักไขวํ จอ-แจ-ขวัก-ไขวํ

21 พนิิจพเิคราะห๑ พ-ินิด-พ-ิเคราะ 46 สงคราม สง-คราม

22 พพิฒัน๑ พ-ิพดั 47 สําเนียง สํา-เนียง

23 ไม๎จันทน๑ ไม๎-จัน 48 สําบัดสํานวน สํา-บัด-สํา-นวน

24 บรรลุธรรม บัน-ลุ-ทํา 49 ศัสตรา สัด-ตรา

25 ทํานาย ทํา-นาย 50 เว็ปไซค๑ เวบ-ไซ๎

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๑

หน๎า ๑๐๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กฤษณา กริด-สะ-หนา 26 เยํอหย่ิง เยํอ-หย่ิง

2 ขลุกขลิก ขลุก-ขลิก 27 ฤทธี ริด-ที

3 คมคาย คม-คาย 28 ฤาม๎วย รือ-ม๎วย

4 คละคล๎ุง คละ-คล๎ุง 29 ลิขิต ลิ-ขิด

5 โคลง โคลง 30 เลํห๑กล เลํ-กน

6 งาสาร งา-สาน 31 ดารดาษ ดา-ระ-ดาด

7 เจียมตัว เจียม-ตัว 32 สดับ สะ-ดับ

8 เดโช เด-โช 33 สมาคม สะ-มา-คม

9 ทรชน ทอ-ระ-ชน 34 สาธุชน สา-ทุ-ชน

10 นฤโทษ นะ-รึ-โทด 35 สุริโย สุ-ริ-โย

11 นักปราชญ๑ นัก-ปราด 36 เสนหา สะ-เน-หา

12 นาคี นา-คี 37 สินทรัพย๑ สิน-สับ

13 ปลาร๎า ปลา-ร๎า 38 ส้ินเย่ือขาดใย ส้ิน-เย่ือ-ขาด-ไย

14 ผํายหน๎า ผําย-หน๎า 39 สืบสันดาน สืบ-สัน-ดาน

15 เผําพงศ๑ เผํา-พง 40 สืยสาวราวเร่ือง สืย-สาว-ราว-เร่ือง

16 ผิวพรรณ ผิว-พนั 41 สุขเกษมศานต๑ สุก-กะ-เสม-สาน

17 พระราชนิพนธ๑ พระ-ราด-ชะ-นิ-พน 42 สุขสันต๑ สุก-สัน

18 คนพาล คน-พาน 43 สุจริต สุด-จะ-หริด

19 เพริศพร้ิง เพริด-พร้ิง 44 สุดสวาทด์ิ สุด-สะ-หวาด

20 มรณัง มอ-ระ-นัง 45 อุทกภัย อ-ุทก-กะ-ไพ

21 แมลงป่อง มะ-แลง-ป่อง 46 อภินิหาร อะ-พ-ินิ-หาน

22 โยโส โย-โส 47 อภิปราย อะ-พ-ิปราย

23 ระรวย ระ-รวย 48 อาฆาต อา-คาด

24 ทุรชน ทุ-ระ-ชน 49 อักโข อัก-โข

25 นกหงส๑ นก-หง 50 อุดมสมบูรณ๑ อ-ุดม-สม-บูน

หน๎า ๑๑๐

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระโชก กระ-โชก 26 ขมันขมี ขะ-หมัน-ขะ-หมี

2 สาธิต สา-ทิด 27 ขยับขยาย ขะ-หยับ-ขะ-หยาย

3 เต็มประดา เต็ม-ประ-ดา 28 ข๎องใจ ข๎อง-ไจ

4 ท๎องรํวง ท๎อง-รํวง 29 ของขวัญ ของ-ขวัน

5 บํายคล๎อย บําย-คล๎อย 30 โยชน๑ โยด

6 ประสงค๑ร๎าย ประ-สง-ร๎าย 31 พลโยธา พน-โย-ทา

7 ปรีชา ปรี-ชา 32 เผาผลาญ เผา-ผฺลาน

8 ผงก ผะ-หงก 33 ผลิดอกออกผล ผฺลิ-ดอก-ออก-ผน

9 แหลํงทีม่า แหลํง-ที่-มา 34 เวียนหวั เวียน-หวั

10 เจริญเติบโต จะ-เริน-เติบ-โต 35 หงอยเหงา หงอย-เหงา

11 แทรกแซง แซก-แซง 36 สินบน สิน-บน

12 ต๎นแบบ ตัน-แบบ 37 ข๎าวกล๎อง ข๎าว-กล๎อง

13 มหนัต๑ มะ-หนั 38 ส่ือสาร ส่ือ-สาน

14 ประดาบ ประ-ดาบ 39 ส่ืบสาน ส่ืบ-สาน

15 ต๎นกําเนิด ต๎น-กํา-เหนิด 40 สุริยา สุ-ริ-ยา

16 สมฐาน สม-ถาน 41 สงกา สง-กา

17 สะคราญ สะ-คราน 42 สงสัย สง-ไส

18 หมดไส๎หมดพงุ หมด-ไส๎-หมด-พงุ 43 สําแดง สํา-แดง

19 หลังอาน หลัง-อาน 44 โศกา โส-กา

20 หวาดเสียว หวาดเสียว 45 เฉก เฉก

21 หวุดหวิด หวุด-หวิด 46 อรําม อะ-หรําม

22 ดวงเนตร ดวง-เนด 47 อวลไอ อวน-ไอ

23 บทกวี บด-กะ-วี 48 อํอนไหว อํอน-ไหว

24 บทเพลง บด-เพลง 49 อันตราย อัน-ตะ-ราย

25 บทละคร บด-ละ-คอน 50 อบรมบํมเพาะ อบ-รม-บํม-เพาะ

หน๎า ๑๑๑

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กอบกู๎ กอบ-กู๎ 26 ชิงชัง ชิง-ชัง

2 ขลาดกลัว ขลาด-กลัว 27 โฉมฉิน โฉม-ฉิน

3 ขับขาน ขับ-ขาน 28 โฉมยง โฉม-ยง

4 จ๎าละหว่ัน จ๎า-ละ-หว่ัน 29 ขอสมา ขอ-สะ-มา

5 ชะลําใจ ชะ-ลํา-ไจ 30 แยบคาย แยบ-คาย

6 ตระหนัก ตระ-หนัก 31 ผันผิน ผัน-ผิน

7 ตํานาน ตํา-นาน 32 ดวงมาลย๑ ดวง-มาน

8 ไตรํตรอง ไตรํ-ตรอง 33 กานท๑ กาน

9 เถลิงราชย๑ ถะ-เหลิง-ราด 34 พระนารายณ๑ พระ-นา-ราย

10 โบราณสถาน โบ-ราน-สะ-ถาน 35 พระพรหม พระ-พรม

โบ-ราน-นะ-สะ-ถาน 36 รามเกียรต์ิ ราม-มะ-เกียน

11 ประชารัฐ ประ-ชา-รัด 37 น้าํพระพทุธมนต๑ น้าํ-พระ-พดุ-ทะ-มน

12 เผชิญ ผะ-เชิน 38 สาวสวรรค๑ สาว-สะ-หวัน

13 ไผท ผะ-ไท 39 ปรักหกัพงั ปะ-หรัก-หกั-พงั

14 พลีชีพ พลี-ชีบ 40 หมํนหมอง หมํน-หมอง

15 เภทภัย เพด-ไพ 41 หยดย๎อย หยด-ย๎อย

16 ม๎าศึก ม๎า-สึก 42 อาราม อา-ราม

17 ระยิบระยับ ระ-ยิบ-ระ-ยับ 43 เอกราช เอก-กะ-ราด

18 ร่ืนรมย๑ ร่ืน-รม 44 เอกสาร เอก-กะ-สาน

19 ละลํ่าละลัก ละ-ลํ่า-ละ-ลัก 45 อยุธยา อะ-ยุด-ทะ-ยา

20 ลํานํา ลํา-นํา 46 อาสาสมัคร อา-สา-สะ-หมัก

21 ไลํเล่ีย ไลํ-เล่ีย 47 อรุณฤกษ๑ อะ-รุน-เริก

22 วิกฤต วิ-กริด 48 อวสาน อะ-วะ-สาน

23 มูลคํา มูน-คํา / มูน-ละ-คํา 49 อุทยานประวัติศาสตร๑ อุด-ทะ-ยาน-ประ-หวัด-สาด /

24 รับประทาน รับ-ประ-ทาน  อุด-ทะ-ยาน-ประ-หวัด-ติ-สาด

25 นางนวล นาง-นวน 50 ฮึกเหมิ ฮึก-เหมิ

หน๎า ๑๑๒

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ก๎มหน๎าก๎มตา ก๎ม-หน๎า-ก๎ม-ตา 26 ขวัญดี ขวัน-ดี

2 กรน กรน 27 ขอดคํอน ขด-คํอน

3 กรรมการสวัสดิการ กํา-มะ-กาน-สะ-หวัด-ดิ-กาน 28 ขัดสมาธิ ขัด-สะ-มา-ท/ิขัด-สะ-หมาด

4 กระฉอก กระ-ฉอก 29 ขัดสนจนยาก ขัด-สน-จน-ยาก

5 กระฟ๓ดกระเฟยีด กระ-ฟ๓ด-กระ-เฟยีด 30 ข๎าวยากหมากแพง ข๎าว-ยาก-หมาก-แพง

6 กร่ิงใจ กร่ิง-ไจ 31 ขีก้๎าง ขี-้ก๎าง

7 กรีดนิว้ กรีด-นิว้ 32 ขุน ขุน

8 กลอกกลับ กลอก-กลับ 33 เข็มฉีดยา เข็ม-ฉีด-ยา

9 กลอนสด กลอน-สด 34 แขกเหร่ือ แขก-เหร่ือ

10 กว๎างใหญํไพศาล กว๎าง-ไหยํ-ไพ-สาน 35 โขดหนิ โขด-หนิ

11 กองเล้ียง กอง-เล้ียง 36 คงคา คง-คา

12 กักขฬะ กัก-ขะ-หละ 37 คณะรัฐศาสตร๑ คะ-นะ-รัด-ถะ-สาด

13 กัมปนาท กํา-ปะ-นาด 38 คณนา คะ-นะ-นา / คน-นะ-นา

14 กุมาร ก-ุมาน 39 คร้ึม คร้ึม

15 เก๐ เก๐ 40 คับขัน คับ-ขัน

16 เก๎งก๎าง เก๎ง-ก๎าง 41 คํ้าจุน คํ้า-จุน

17 เกราะ เกราะ 42 คืนรําง คืน-รําง

18 เกรียงไกร เกรียง-ไกร 43 คํูครอง คํู-ครอง

19 เกลียวคล่ืน เกลียว-คล่ืน 44 คํูชีพ คํู-ชีบ

20 เกาะแกะ เกาะ-แกะ 45 แคะ แคะ

21 แกร็น แกร็น 46 โคตรเหง๎า โคด-เหง๎า

22 โกรธเป๕นฟนืเป๕นไฟ โกรฺด-เป๕น-ฟนื-เป๕น-ไฟ 47 โครงการ โครง-กาน

23 โกลี โก-ลี 48 งอกงาม งอก-งาม

24 ขจี ขะ-จี 49 งานมงคลสมรส งาน-มง-คน-สม-รด

25 ขนพองสยองเกล๎า ขน-พอง-สะ-หยอง- เกล๎า 50 เงียบกริบ เงียบ-กริบ

หน๎า ๑๑๓

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 จวนตัว จวน-ตัว 26 เด็ดเด่ียว เด็ด-เด่ียว

2 จับใจ จับ-ไจ 27 ได๎เปรียบ ได๎-เปรียบ

3 จับต๎นชนปลาย จับ-ต๎น-ชน-ปลาย 28 ตลกโปกฮา ตะ-หลก-โปก-ฮา

4 จารึก จา-รึก 29 ตะเกิงพราย ตะ-เกิง-พราย

5 จี่ จี่ 30 ตะเกียงเจ๎าพายุ ตะ-เกียง-เจ๎า-พา-ยุ

6 เจ๎าพระยา เจ๎า-พระ-ยา 31 ตะปุม่ตะป๖๔า ตะ-ปุม่-ตะ-ป๖๔า

7 เจ๎าภาพ เจ๎า-พาบ 32 ตัวตํอตัว ตัว-ตํอ-ตัว

8 เจียน เจียน 33 ตัวเป๕นเกลียว ตัว-เป๕น-เกลียว

9 ฉุนเฉียว ฉุน-เฉียว 34 ตําง ตําง

10 ชมเปาะ ชม-เปาะ 35 ติดใจ ติด-ไจ

11 ชลนา ชน-ละ-นา 36 ติดนิสัย ติด-นิ-ไส

12 ชโลมใจ ชะ-โลม-ไจ 37 ติดปาก ติด-ปาก

13 ชํวยเหลือเจือจุน ชํวย-เหลือ-เจือ-จุน 38 ติดสอยหอ๎ยตาม ติด-สอย-หอ๎ย-ตาม

14 ชะงํอน ชะ-งํอน 39 ต้ืนเขิน ต้ืน-เขิน

15 ชะลอ ชะ-ลอ 40 เต็มตา เต็ม-ตา

16 ชํางซักถาม ชําง-ซัก-ถาม 41 ไตรํตรอง ไตรํ-ตรอง

17 ชํางสังเกต ชําง-สัง-เกด 42 ถนอมน้าํใจ ถะ-หนอม-น้าํ-ไจ

18 ชาญชัยศรี ชาน-ไช-สี 43 ถ๎วนถี่ ถ๎วน-ถี่

19 ชาติเชือ้ ชาด-เชือ้ 44 ถ๎วยโถโอชาม ถ๎วย-โถ-โอ-ชาม

20 ชายฉกรรจ๑ ชาย-ฉะ-กัน 45 ถํองแท๎ ถํอง-แท๎

21 เชิงกราน เชิง-กราน 46 ทรงกําลัง ซง-กํา-ลัง

22 โชติชํวง โชด-ชํวง 47 ทศ ทด

23 เซนติเมตร เซน-ติ-เมด 48 ทะมัดทะแมง ทะ-มัด-ทะ-แมง

24 ดําเนินรอยตาม ดํา-เนิน-รอย-ตาม 49 ทะลวง ทะ-ลวง

25 ดึงดูด ดึง-ดูด 50 ทัศนียภาพ ทัด-สะ-นี-ยะ-พาบ

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๖

หน้า ๑๑๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ทารก ทา-รก 26 น้าํบํอน๎อย น้าํ-บํอ-น๎อย

2 ทาสสุราเมรัย ทาด-สุ-รา-เม-ไร 27 น้าํมนต๑ น้าํ-มน

3 ทําขวัญข๎าว ทํา-ขวัญน-ข๎าว 28 น้าํใสใจจริง น้าํ-ไส-ไจ-จิง

4 ทําใจดีส๎ูเสือ ทํา-ไจ-ดี-ส๎ู-เสือ 29 นิทานโบราณคดี นิ-ทาน-โบ-ราน-คะ-ดี

5 ทําตาเขียว ทํา-ตา-เขียว 30 นิทานปรัมปรา นิ-ทาน-ปะ-รัม-ปะ-รา

6 ทํานาย ทํา-นาย 31 นิทานพืน้บ๎าน นิ-ทาน-พืน้-บ๎าน

7 ทิต ทิด 32 เนือ้ไข เนือ้-ไข

8 ทุมํ ทุมํ 33 เนือ้ถ๎อยกระทงความ เนือ้-ถ๎อย-กระ-ทง-ความ
9 ทูลเกล๎าฯถวาย ทูน-เกล๎า-ทูน-กระ-

หมํอม-ถะ-หวาย

34 โน๎มน๎าว โน๎ม-น๎าว

10 ธรณีประตู ทอ-ระ-นี-ประ-ตู 35 ในน้าํมีปลาในนามีข๎าว ใน-น้ํา-มี-ปลา-ใน-นา-มี-ข๎าว

11 ธรรมะ ทํา-มะ 36 ไน ไน

12 ธัญญาหาร ทัน-ยา-หาน 37 บงกช บง-กด

13 ธํามรงค๑ ทํา-มะ-รง 38 บทความ บด-ความ

14 ธุลี ทุ-ลี 39 บทสักวา บด-สัก-กะ-วา

15 นที นะ-ที 40 บทไหว๎ครู บด-ไหว๎-ครู

16 นอนพงัพาบ นอน-พงั-พาบ 41 บรรณาธิการ บัน-นา-ทิ-กาน

17 นักพรต นัก-พด 42 บรรพบุรุษ บัน-พะ-บุ-หรุด

18 นักเพลง นัก-เพลง 43 บรรลัย บัน-ไล

19 นักรบ นัก-รบ 44 บางระจัน บาง-ระ-จัน

20 นักแสดง นัก-สะ-แดง 45 บาปบุญคุณโทษ บาบ-บุน-คุน-โทด

21 นานทีปีหน นาน-ที-ปี-หน 46 บํายสองโมง บําย-สอง-โมง

22 นามปากกา นาม-ปาก-กา 47 บุรี บุ-รี

23 นามแฝง นาม-แฝง 48 ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน

24 นาสา นา-สา 49 ป่นปี๗ ป่น-ปี๗

25 น้าํทิพย๑ น้าํ-ทิบ 50 ปรวนแปร ปรวน-แปร

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๗

หน้า ๑๑๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ประจัญบาน ประ-จัน-บาน 26 พลิกแผํนดิน พลิก-แผํน-ดิน

2 ประดับประดา ประ-ดับ-ประ-ดา 27 พอํเพลง พอํ-เพลง

3 ประดุจ ประ-ดุด 28 พาํย พาํย

4 ประทับใจ ประ-ทับ-ไจ 29 พลิาส พ-ิลาด

5 ปราชัย ปะ-รา-ไช 30 พศิวงงงงวย พดิ-สะ-หวง-งง-งวย

6 ปรารมภ๑ ปรา-รม 31 โพยมหน พะ-โยม-หน

7 ปากทาง ปาก-ทาง 32 ไพชยนต๑ ไพ-ชะ-ยน

8 ปาฐกถา ปา-ถะ-กะ-ถา 33 ฟ๓งไมํได๎ศัพท๑ ฟ๓ง-ไมํ-ได๎-สับ

9 เป๕นเงินเป๕นทอง เป๕น-เงิน-เป๕น-ทอง 34 ฟุง้ซําน ฟุง้-ซําน

10 เปรมปรีด์ิ เปรม-ปรี 35 ฟบุ ฟบุ

11 โปรดเกล๎าฯ โปรด-เกล๎า-โปรด-กระ-หมํอม 36 ภารกิจ พา-ระ-กิด

12 ผิดพอ๎งหมองใจ ผิด-พอ๎ง-หมอง-ไจ 37 ภาวะ พา-วะ

13 ผ๎ูจัดการ ผ๎ู-จัด-กาน 38 กระโดดโลดเต๎น กระ-โดด-โลด-เต๎น

14 เผ็ดร๎อน เผ็ด-ร๎อน 39 ภูษา พ-ูสา

15 แผํนดินทอง แผํน-ดิน-ทอง 40 มณฑป มน-ดบ

16 ฝ่ายศิลป์ ฝ่าย-สิน 41 มรณภาพ มอ-ระ-นะ-พาบ

17 พน๎ทิง้ทอด พน๎-ทิง้-ทอด 42 มหาวิทยาลัย ม-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล

18 ปริศนาคําทาย ปริด-สะ-หนา-คํา-ทาย 43 มเหสี มะ-เห-สี

19 พระทรงเดช พระ-ซง-เดด 44 มะเขือเทศ มะ-เขือ-เทด

20 พระบรมราชูปถัมป์ พระ-บอ-รม-รา-ช-ูปะ-ถาํ 45 มิตรสัมพนัธ๑ มิด-สํา-พนั

21 พระภูมี พระ-พ-ูมี 46 มีปากเสียง ม-ีปาก-เสียง

22 ภาพพจน๑ พาบ-พด 47 มีเหตุเภทภัย ม-ีเหด-เพด-ไพ

23 พระยาคชาพลาย พระ-ยา-คะ-ชา-พลาย 48 แมํงาน แม-ํงาน

24 พระโยคี พระ-โย-คี 49 แมํเพลง แม-ํเพลง

25 พฤติการณ๑ พรึด-ติ-กาน 50 แมกไซไซ แมก-ไซ-ไซ

หน๎า ๑๑๖

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 โม๎ขนาดส่ีดาว โม๎-ขะ-หนาด-ส่ี-ดาว 26 ศตวรรษ สัด-ตะ-วัด

2 โมง โมง 27 ศุภฤกษ๑ สุบ-พะ-เริก

3 ไมํคิดชีวิต ไมํ-คิด-ช-ีวิด 28 โศกาลัย โส-กา-ไล

4 ย่ัวเย๎ากระเซ๎าแหยํ ย่ัว-เย๎า-กระ-เซ๎า-แหยํ 29 สนอง สะ-หนอง

5 ยานัตถุ๑ ยา-นัด 30 สมบูรณ๑พนูสุข สม-บูน-พนู-สุก

6 ยากจนข๎นแค๎น ยาก-จน-ข๎น-แค๎น 31 สมประดี สม-ประ-ดี

7 ยํ่าคํ่า ยํ่า-คํ่า 32 สมุทัย สะ-หมุด-ไท/สะ-หมุ-ไท

8 ราชฐาน ราด-ชะ-ถาน 33 สรวลเสเฮฮา สวน-เส-เฮ-ฮา

9 ราชมนเทียร ราด-ชะ-มน-เทียน 34 สองหวัดีกวําหวัเดียว สอง-หวั-ดี-กวํา-หวั-เดียว

10 เรํงเร๎า เรํง-เร๎า 35 สัตว๑โลก สัด-โลก

11 เรําร๎อน เรํา-ร๎อน 36 สัปหงก สับ-ปะ-หงก

12 เรือสําเภา เรือ-สํา-เพา 37 สัพเพเหระ สับ-เพ-เห-ระ

13 เรือกสวน เรือก-สวน 38 สาคร สา-คอน

14 เรือนพล เรือน-พน 39 สํามะเลเทเมา สํา-มะ-เล-เท-เมา

15 ลําละหาน ลํา-ละ-หาน 40 สุริย๑ฉาย สุ-ริ-ฉาย

16 ลํูทาง ลํู-ทาง 41 เสแสร๎ง เส-แส๎ง

17 ลูกบ๎าน ลูก-บ๎าน 42 เสนา เส-นา

18 ลูกศิษย๑ลูกหา ลูก-สิด-ลูก-หา 43 เสนาะ สะ-เหนาะ

19 วอดวาย วอด-วาย 44 เสือกสลน* เสือก-สะ-หลน

20 วางเขือ่ง วาง-เขือ่ง 45 ใสํไคล๎ ไสํ-ไคล๎

21 วายปราณ วาย-ปราน 46 อภิวาทน๑ อะ-พ-ิวาด

22 วํายน้าํป๋อมแป๋ม วําย-น้าํ-ป๋อม-แป๋ม 47 อลวน อน-ละ-วน

23 วินิจฉัย วิ-นิจ-ไฉ 48 อหงัการ๑ อะ-หงั-กา

24 ชือ่สกุล ชือ่-สะ-กุน 49 อันตธาน อัน-ตะ-ทาน

25 วิศวกร วิด-สะ-วะ-กอน 50 อุนํหนาฝาค่ัง อุนํ-หนา-ฝา-ค่ัง

*เสือกสลน(เสือก-สะ-หลน) ป๓จจุบันเขียนเป๕น  เสลือกสลน (สะ-เหลือก-สะ-หลน)

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554

หน๎า ๑๑๗

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๒๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระเง๎ากระงอด กระ-เง๎า-กระ-งอด 26 จอมขโมย จอม-ขะ-โมย

2 กระจิริด กระ-จ-ิหริด 27 จอมเดช จอม-เดด

3 กระตือรือร๎น กระ-ตือ-รือ-ร๎น 28 จุณ จุน

4 กระบวน กระ-บวน 29 เจ๎าเมือง เจ๎า-เมือง

5 กระมัง กระ-มัง 30 เจ๎าสัว เจ๎า-สัว

6 กระสุน กระ-สุน 31 โจงกระเบน โจง-กระ-เบน

7 กระหยิบมือเดียว กระ-หยิบ-มือ-เดียว 32 ฉ๎อฉล ฉ๎อ-ฉน

8 กางเกงขาก๏วย กาง-เกง-ขา-ก๏วย 33 เฉิดฉัน เฉิด-ฉัน

9 เกีย่งงอน เกีย่ง-งอน 34 ชัว่กัปชัว่กัลป์ ชัว่-กับ-ชัว่-กัน

10 เกียรติคุณ เกียด-ติ-คุน 35 ชาญสมร ชาน-สะ-หมอน

11 เกียรติศักด์ิ เกียด-ติ-สัก 36 เชิงเทิน เชิง-เทิน

12 แกํงแยํง แกํง-แยํง 37 ซมซาน ซม-ซาน

13 แกํนแก๎ว แกํน-แก๎ว 38 ซ๎อมนาค ซ๎อม-นาก

14 ของกลาง ของ-กลาง 39 ซัดเซพเนจร ซัด-เซ-พะ-เน-จอน

15 เขมํา ขะ-เหมํา 40 ซัดทอด ซัด-ทอด

16 เขมือบ ขะ-เหมือบ 41 ฐานปฏิบัติการ ถาน-ปะ-ติ-บัด-กาน

17 โขยกเขยก ขะ-โหยก-ขะ-เหยก 42 ณรงค๑ นะ-รง

18 กระทบกระเทือน กระ-ทบ-กระ-เทือน 43 ดล ดน

19 คนจร คน-จอน 44 ด้ันด๎น ด้ัน-ด๎น

20 คําสัตย๑ปฏิญาณ คํา-สัด-ปะ-ติ-ยาน 45 ดินประสิว ดิน-ประ-สิว

21 เครือ เครือ 46 ดินปืน ดินปืน

22 เคียงบําเคียงไหลํ เคียง-บํา-เคียง-ไหลํ 47 โดยสังเขป โดย-สัง-เขบ

23 แคะคํอน แคะ-คํอน 48 ต๎นสายปลายเหตุ ต๎น-สาย-ปลาย-เหด

24 โฆษก โค-สก 49 ต๎นหกูวาง ต๎น-ห-ูกวาง

25 งอแง งอ-แง 50 ตรงเผง ตรง-เผง

หน๎า ๑๑๘

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๓๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ตเลง ตะ-เลง 26 ปลอบขวัญ ปลอบ-ขวัน

2 ตะเบงมาน ตะ-เบง-มาน 27 ปลาชะโด ปลา-ชะ-โด

3 ตะไล ตะ-ไล 28 ปะรํา ปะ-รํา

4 ตีหน๎าตาย ตี-หน๎า-ตาย 29 ปากกาลูกล่ืน ปาก-กา-ลูก-ล่ืน

5 ตุ๐น ตุ๐น 30 ปิ๖นธรณี ปิ๖น-ทอ-ระ-นี

6 เตาผิง เตา-ผิง 31 ปูนบําเหน็จ ปูน-บํา-เหน็ด

7 ท๎องตรา ท๎อง-ตรา 32 แปรขบวน แปร-ขะ-บวน

8 ทันการณ๑ ทัน-กาน 33 แปล๎ แปล๎

9 ทัศนศึกษา ทัด-สะ-นะ-สึก-สา 34 ผดุง ผะ-ดุง

10 ท๎าว ท๎าว 35 เพล้ียงพลํ้า เพล้ียง-พลํ้า

11 ทําเนียบ ทํา-เนียบ 36 ไพรี ไพ-รี

12 ทึกทัก ทึก-ทัก 37 ฟอ้ ฟอ้

13 นานาภาษา นา-นา-พา-สา 38 ฟาร๑ม ฟาม

14 นายจํา นาย-จํา 39 ภคินี พะ-คิ-นี

15 นุมํนวล นุมํ-นวน 40 ปากโป้ง ปาก-โป้ง

16 บํอน้าํบาดาล บํอ-น้าํ-บา-ดาน 41 มธุรพจน๑ มะ-ทุ-ระ-พด

17 บ๎อง บ๎อง 42 มหากาฬ มะ-หา-กาน

18 บัน้ท๎าย บัน้-ท๎าย 43 มหากุศล มะ-หา-ก-ุสน

19 บ๎านแตกสาแหรกขาด บ๎าน-แตก-สา-แหรก-ขาด 44 มัก่ขัก้ มัก่-ขัก้

20 บุญบัง้ไฟ บุน-บัง้-ไฟ 45 มันเทศ มัน-เทด

21 เบ๎า เบ๎า 46 มืดฟา้มัวดิน มืด-ฟา้-มัว-ดิน
22 ปฐมกษตัริย๑ ปะ-ถม-กะ-สัด/0000

ปะ-ถม-มะ-กะ-สัด

47 ไมํลืมหลืูมตา ไมํ-ลืม-ห-ูลืม-ตา

23 ปรป๓กษ๑ ปอ-ระ-ป๓ก 48 ยุทธ๑ ยุด

24 ประชิด ประ-ชิด 49 เยง เยง

25 ปลงศพ ปลง-สบ 50 เยาะหยัน เยาะ-หยัน

หน๎า ๑๑๙

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๓๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 รสเด็ด รด-เด็ด 26 สมบัติพสัถาน สม-บัด-พดั-สะ-ถาน

2 ร๎องหนุน ร๎อง-หนุน 27 สโมสร สะ-โม-สอน

3 รํอยหรอ รํอย-หรอ 28 สยบ สะ-หยบ

4 ระเนระนาด ระ-เน-ระ-นาด 29 สวามิภักด์ิ สะ-หวา-ม-ิพกั

5 รัฐสภา รัด-ถะ-สะ-พา 30 สัญจร สัน-จอน

6 ราชคฤห๑ ราด-ชะ-ครึ 31 สัญชาด สัน-ชาด

7 ราชวงศ๑จักรี ราด-ชะ-วง-จัก-กรี 32 สัมฤทธ์ิผล สํา-ริด-ผน

8 ร๎าวรวด ร๎าว-รวด 33 สารทิศ สา-ระ-ทิด

9 ราวี รา-วี 34 สารวัตร สา-ระ-วัตร

10 รําเซ้ิง รํา-เซ้ิง 35 เสียชาติเกิด เสีย-ชาด-เกิด

11 เรือยนต๑ เรือ-ยน 36 เส้ือกล๎าม เส้ือ-กล๎าม

12 ลดราวาศอก ลด-รา-วา-สอก 37 แสตมป์ สะ-แตม

13 ลักเล็กขโมยน๎อย ลัก-เล็ก-ขะ-โมย-น๎อย 38 หน๎าจ๐อย หน๎า-จ๐อย

14 ล้ี ล้ี 39 หน๎าบานเป๕นจานเชิง หน๎า-บาน-เป๕น-จาน-เชิง

15 ลํุม ลํุม 40 หลืบ หลืบ

16 เลํนล้ิน เลํน-ล้ิน 41 หวัโจก หวั-โจก

17 วิสาขบูชา วิ-สา-ขะ-บู-ชา 42 หวัซุกหวัซุน หวั-ซุก-หวั-ซุน

18 ว่ิงหาํงจุกตูด ว่ิง-หาํง-จุก-ตูด 43 อภิบาล อะ-พ-ิบาน

19 วีรกรรม วี-ระ-กํา 44 อาณัติสัญญาณ อา-นัด-สัน-ยาน

20 เวียนวน เวียน-วน 45 อาตม๑ อาด

21 ศิลปวิทยา สิน-ละ-ปะ-วิด-ทะ-ยา 46 อํามาตย๑ อํา-หมาด

22 เศษวัสดุ เสด-วัด-สะ-ดุ 47 ระเบียง ระ-เบียง

23 สถานีโทรทัศน๑ สะ-ถา-นี-โท-ระ-ทัด 48 เอิกเกริก เอิก-กะ-เหริก

24 สนามเสือป่า สะ-หนาม-เสือ-ป่า 49 โอดครวญ โอด-ครวน

25 สมเด็จพระสังฆราช สม-เด็ด-พระ-สัง-คะ-ราด 50 เฮโล เฮ-โล

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๕   ชุดที่  ๓๒

หน๎า ๑๒๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กฐิน กะ-ถิน 26 แหลํงหล๎า แหลํง-หล๎า

2 กระดาษสา กระ-ดาด-สา 27 แมลงสคารับ มะ-แลง-สะ-คา-รับ

3 โกฏิ โกด 28 เกีย้วพาราสี เกีย้ว-พา-รา-สี

4 ปโกฏิ ปะ-โกด 29 แมลงกุดจี่ มะ-แลง-กุด-จี่

5 พรีะมิด พ-ีระ-มิด 30 ขยิบตา ขะ-หยิบ-ตา

6 จารึก จา-รึก 31 เนรมิต เน-ระ-มิด

7 เกวียน เกวียน 32 ขยาด ขะ-หยาด

8 โฆษณา โคด-สะ-นา 33 ฉงน ฉะ-หงน

9 เขม๎น ขะ-เมํน 34 สบง สะ-บง

10 ถนนหนทาง ถะ-หนน-หน-ทาง 35 สีน้าํหมาก สี-น้าํ-หมาก

11 ทรพี ทอ-ระ-พี 36 เดียรัจฉาน เดีย-รัด-ฉาน

12 ธารน้าํใจ ทาน-น้าํ-ไจ 37 ตะขิดตะขวงใจ ตะ-ขิด-ตะ-ขวง-ไจ

13 นักขัตฤกษ๑ นัก-ขัด-ตะ-เริก 38 ศิลาจารึก สิ-ลา-จา-รึก

14 บรรยาย บัน-ยาย 39 มูลเหตุ มูน-เหด/มูน-ละ-เหด

15 ปฏิบัติธรรม ปะ-ติ-บัด-ทํา 40 สารทเดือนสิบ สาด-เดือน-สิบ

16 พญานาค พะ-ยา-นาก 41 สังสรรค๑ สัง-สัน

17 ฟรีเซีย ฟรี-เซีย 42 สังขยา สัง-ขะ-หยา

18 ภาพยนตร๑ พาบ-พะ-ยน 43 ดับเบิล้คลิก ดับ-เบิน้-คลิก

19 เพลงฉํอย เพลง-ฉํอย 44 เทคโนโลยี เท็ก-โน-โล-ยี

20 เกษตรกรรม กะ-เสด-ตระ-กํา 45 ประสูติ ประ-สูด

21 อิสริยยศ อิด-สะ-ริ-ยะ-ยด 46 พระมารดา พระ-มาน-ดา

22 ทํวงที ทํวง-ที 47 พระราชวัง พระ- ราด-ชะ-วัง

23 หวีดหวิว หวีด-หวิว 48 พระอัยกา พระ-ไอ-ยะ-กา

24 สภากาชาด สะ-พา-กา-ชาด 49 พระภูษา พระ- พ ู-สา

25 พนัธุ๑ไม๎ พนั-ไม๎ 50 พระราชปณิธาน พระ-ราด-ชะ-ปะ-นิ-ทาน

หน๎า ๑๒๑
บัญชีค าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดที่ ๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ขนมเค๎ก ขะ-หนม-เค๎ก 26 สําเร็จโทษ สํา-เหร็ด-โทด

2 คราด คราด 27 ชลาลัย ชะ-ลา-ไล
3 ควายเหล็ก ควาย-เหล็ก 28 ปรนนิบัติ ปรน-นิ-บัด

4 คันไถ คัน-ไถ 29 ปะหลับปะเหลือก ปะ-หลับ-ปะ-เหลือก

5 ครํ่าครวญ ครํ่า-ครวน 30 ก๏าซหงุต๎ม ก๏าด-หงุ-ต๎ม

6 ฆราวาส คะ-รา-วาด 31 เคียว เคียว

7 พระเจดีย๑ทราย พระ-เจ-ดี-ซาย 32 ชราภาพ ชะ-รา-พาบ

8 เชีย่นหมาก เชีย่น-หมาก 33 ต๎นกล๎า ต๎น-กล๎า

9 ฉกรรจ๑ ฉะ-กัน 34 เทียม เทียม

10 ชลมารค ชน-ละ-มาก 35 ดึกดําบรรพ๑ ดึก-ดํา-บัน

11 นพมาศ นบ-พะ-มาด 36 พยาบาท พะ-ยา-บาด

12 ญาติมิตร ยาด-มิด 37 มหาฤกษ๑ มะ-หา-เริก

13 ดาวพระเคราะห๑ ดาว-พระ-เคราะ 38 นายทุน นาย-ทุน

14 ต๎นยารํวง ต๎น-ยา-รํวง 39 นายหน๎า นาย-หน๎า

15 ถวายบังคม ถะ-หวาย-บัง-คม 40 ภัยธรรมชาติ ไพ-ทํา-มะ-ชาด

16 กล๎องจุลทรรศน๑ กล๎อง-จุน-ละ-ทัด 41 คอนกรีต คอน-กรีด

17 พระปราง พระ-ปราง 42 บัญชีงบดุล บัน-ช-ีงบ-ดุน

18 คาวบอย คาว-บอย 43 กะหลํ่าปม กะ-หลํ่า-ปม

19 บรรพชน บัน-พะ-ชน 44 พรรษา พนั-สา

20 พระพาย พระ-พาย 45 คอนเสิร๑ต คอน-เสิด

21 พจนานุกรม พด-จะ-นา-นุ-กรม 46 ฉาง ฉาง
22 เบิง่ เบิง่ 47 ทัศนะ ทัด-สะ-นะ
23 หวาดผวา หวาด-ผะ-หวา 48 พระบรมราชวินิจฉัย พระ-บอ-รม-มะ-ราด-
24 สัญชาตญาณ สัน-ชาด-ตะ-ยาน ชะ-วิ-นิด-ไฉ

25 กรอกแกรก กรอก-แกรก 49 พระราชทาน พระ-ราด-ชะ-ทาน

50 ฉลองพระองค๑ ฉะ-หลอง-พระ-อง

หน๎า ๑๒๒

บัญชีค าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดที่ ๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 พเิศษ พ-ิเสด 26 พึง่พา พึง่-พา

2 เข๎าสุหนัต เข๎า-สุ-หนัด 27 กาพย๑กลอน กาบ-กลอน

3 เครํงขรึม เครํง-ขรึม 28 พจนารถ พด-จะ-นาด

4 ขยุกขยิก ขะ-หยุก-ขะ-หยิก 29 โหวกเหวก โหวก-เหวก

คะ-มะ-นา-คม/

คม-มะ-นา-คม

6 งานหตัถกรรม งาน-หดั-ถะ-กํา 31 เคราะห๑หามยามร๎าย เคราะ-หาม-ยาม-ร๎าย

7 แตกฉาน แตก-ฉาน 32 กระบือ กระ-บือ

8 เชือนแช เชือน-แช 33 ขวนขวาย ขวน-ขวาย

9 จักรยานยนต๑ จัก-กระ-ยาน-ยน 34 คอฝ่ิน คอ-ฝ่ิน

10 ผัด ผัด 35 เชิญชวน เชิน-ชวน

11 บริวาร บอ- ริ-วาน 36 เพอ๎เจ๎อ เพอ๎-เจ๎อ

12 หนอนกอข๎าว หนอน-กอ-ข๎าว 37 ครํ่าครํา ครํ่า-ครํา

13 ปลดระวาง ปลด-ระ-วาง 38 ครบถ๎วนกระบวนความ ครบ-ถ๎วน-กระ-บวน-ความ

14 ตริตรอง ตริ-ตรอง 39 พลโลก พน-ละ-โลก

15 ถึงแกํกรรม ถึง-แก-ํกํา 40 โลกานุวัตร โล-กา-นุ-วัด

16 เพล้ีย เพล้ีย 41 เหย่ือ เหย่ือ

17 ธรรมเนียม ทํา-เนียม 42 คร้ืนเครง คร้ืน-เครง

18 สนตะพาย สน-ตะ-พาย 43 ชันษา ชัน-นะ-สา

19 บิณฑบาต บิน-ทะ-บาด 44 ชนนี ชน-นะ-นี

20 คลํองแคลํว คลํอง -แคลํว 45 บรรพชา บัน-พะ-ชา

21 ฝร่ังเศส ฝะ-หร่ัง-เสด 46 ส้ินพระชนม๑ ส้ิน-พระ-ชน

22 พจมาน พด-จะ-มาน 47 พระพาหา พระ-พา-หา

23 ภัยพบิัติ ไพ-พ-ิบัด 48 ประชวร ประ-ชวน

24 โอฬาร โอ-ลาน 49 ถุงพระหตัถ๑ ถุง-พระ-หดั

25 แปรํงหู แปรํง-หู ซ่ือกินไมํหมดคดกิน
ไมํนาน

ซ่ือ-กิน-ไมํ-หมด-คด-
กิน-ไมํ-นาน

50

5 คมนาคม 30 แมกไม๎ แมก-ไม๎

หน๎า ๑๒๓

บัญชีค าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดที่ ๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ปฏิเสธ ปะ-ติ-เสด 26 โอกาส โอ-กาด

2 เคร่ืองหมายวรรคตอน เคร่ือง-หมาย-วัก-ตอน 27 ขยันขันแข็ง ขะหยัน-ขัน-แข็ง

3 ขวากหนาม ขวาก-หนาม 28 เพล่ียงพลํ้า เพล่ียง-พลํ้า

4 พระเสโท พระ-เส-โท 29 มุสาวาทา ม-ุสา-วา-ทา

5 ตรวจตรา ตรวด-ตรา 30 หวาดหว่ัน หวาด-หว่ัน

6 บลูเบอร่ี บลู-เบอ-ร่ี 31 เคร่ืองถม เคร่ือง-ถม

7 บรรทัด บัน-ทัด 32 แกลดิโอลัส แกน-ดิ-โอ-ลัด

8 งานเมาลิด งาน-เมา-ลิด 33 ขยับขยาย ขะ-หยับ-ขะ-หยาย

9 นภากาศ นะ-พา-กาด 34 คทาธร คะ-ทา-ทอน

10 บทบาท บด-บาท 35 งอมแงม งอม-แงม

11 ชมรม ชม-รม 36 เจตนารมณ๑ เจด-ตะ-นา-รม

12 ซ่ือสัตย๑ ซ่ือ-สัด 37 ต๎ูเซฟ ต๎ู-เซ๎บ

13 บุรุษไปรษณีย๑ บุ-หรุด-ไปร-สะ-นี 38 แจํมจรัส แจํม-จะ-หรัด

14 นายทุน นาย-ทุน 39 นกง่ัว นก-ง่ัว

15 นายหน๎า นาย-หน๎า 40 ชัน้อวกาศ ชัน้-อะ-วะ-กาด

16 ต๎นกล๎า ต๎น-กล๎า 41 ไดรเวอร๑ ไดร๏-เวํอ

17 ฉาง ฉาง 42 แถลงการณ๑ ถะ-แหลง-กาน

18 เทียม เทียม 43 ตักบาตรเทโว ตัก-บาด-เท-โว

19 แจํมจรัส แจํม-จะ-หรัด 44 ทอประกาย ทอ-ประ-กาย

20 ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน 45 ธรณี ทอ-ระ-นี

21 ผจญภัย ผะ-จน-ไพ 46 พระหตัถ๑ พระ-หดั

22 พงศ๑พนัธุ๑ พง-พนั 47 พระเสโท พระ-เส-โท

23 ภาคภูมิ พาก-พมู 48 ดอกพกิุลจะรํวง ดอก-พ-ิกุน-จะ-รํวง

24 ยานอวกาศ ยาน-อะ-วะ-กาด 49 กงเกวียนกําเกวียน กง-เกวียน-กํา-เกวียน
25 รสชาติ รด-ชาด 50

หนามยอกเอาหนามบํง
หนาม-ยอก-เอา-
หนาม-บํง

บัญชีค าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดที่ ๔

หน๎า ๑๒๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 แอก แอก 26 เทคนิค เทก-หนิก

2 พงศาวดาร พง-สา-วะ-ดาน 27 ภารกิจ พา-ระ-กิด

3 ผอบ ผะ-อบ 28 โพยม พะ-โยม

4 เคร่ืองสังเวย เคร่ือง-สัง-เวย 29 ฤดูกาล รึ-ดู-กาน

5 อนุญาต อะ-นุ-ยาด 30 ทรุดโทรม ซุด-โซม

6 แครอท แค-หรอด 31 พสิดาร พดิ-สะ-ดาน

7 ขนัด ขะ-หนัด 32 ครรลอง คัน-ลอง

8 คร่ันคร๎าม คร่ัน-คร๎าม 33 รมควัน รม-ควัน

9 เฉไฉ เฉ-ไฉ 34 แปรปรวน แปร-ปรวน

10 โจงกระเบน โจง-กระ-เบน 35 กระแสชล กระ-แส-ชน

11 ฉายาลักษณ๑ ฉา-ยา-ลัก 36 สัญลักษณ๑ สัน-ยะ-ลัก

12 ชลนา ชน-ละ-นา 37 กฎเกณฑ๑ กด-เกน

13 ไดโนเสาร๑ ได-โน-เสา 38 พยากรณ๑อากาศ พะ-ยา-กอน-อา-กาด

14 ตรีกูฏ ตรี-กูด 39 ไม๎พลอง ไม๎-พลอง

15 ตํารวจ ตํา-หรวด 40 พลุไฟ พลุ-ไฟ

16 เถลไถล ถะ-เหล-ถะ-ไหล 41 พฤติกรรม พรึด-ติ-กํา

17 ทรัพยากรธรรมชาติ ซับ-พะ-ยา-กอน-ทํา-มะ-ชาด 42 อุบัติเหตุ อ-ุบัด-ติ-เหด

18 ทวาร ทะ-วาน 43 ไปรษณีย๑ ไปร-สะ-นี

19 ไกรสร ไกร-สอน 44 พรรณนา พนั-นะ-นา

20 บรรพบุรุษ บัน-พะ-บุ-หรุด 45 ผนวช ผะ-หนวด

21 ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน 46 พระนาสา พระ-นา-สา

22 พวงผกา พวง-ผะ-กา 47 พระโอรส พระ-โอ-รด

23 ป๓จจุบัน ป๓ด-จ-ุบัน 48 พระโอษฐ๑ พระ-โอด

24 พยาธิ พะ-ยาด 49 พระขรรค๑ พระ-ขัน

25 ผ๎ากํามะหย่ี ผ๎า-กํา-มะ-หย่ี 50 พระราชดํารัส พระ-ราด-ชะ-ดํา-หรัด

บัญชีค าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดที่ ๕

หน๎า ๑๒๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 รําคาญ รํา-คาน 26 กระบวนการ กระ-บวน-กาน

2 นักษตัร นัก-สัด 27 เต๎าเจีย้ว เต๎า-เจีย้ว

3 ครํ่าครึ ครํ่า-ครึ 28 ทะมัดทะแมง ทะ-มัด-ทะ-แมง

4 เปรียบเทียบ เปรียบ-เทียบ 29 มหกรรม มะ-หะ-กํา

5 กระหึม่ กระ-หึม่ 30 บัง้ไฟ บัง้-ไฟ

6 เกษตรทฤษฎีใหมํ กะ-เสด-ทริด-สะ-ดี-ไหมํ 31 ประจ๐อประแจ๐ ประ-จ๐อ-ประ-แจ๐

7 ภาระ พา-ระ 32 พรรคพวก พกั-พวก

8 กฎจราจร กด-จะ-รา-จอน 33 ภาวะ พา-วะ

9 ขนบธรรมเนียม ขะ-หนบ-ทํา-เนียม 34 ฉูดฉาด ฉูด-ฉาด

10 คร่ันคร๎าม คร่ัน-คร๎าม 35 สันโดษ สัน-โดด

11 จรรโลงใจ จัน-โลง-ไจ 36 นภาลัย นะ-พา-ไล

12 ช็อคโลก ช็อก-โลก 37 คะย้ันคะยอ คะ-ย้ัน-คะ-ยอ
13 เกษยีณอายุราชการ กะ-เสียน-อา-ยุ-ราด-ชะ-กาน 38 ประชาธิปไตย ประ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต

14 ตวาด ตะ-หวาด 39 ผองไท ผอง-ไท

15 แถลงขําว ถะ-แหลง-ขําว 40 ส่ือมวลชน ส่ือ-มวน-ชน

16 ค๎างคาใจ ค๎าง-คา-ไจ 41 ตะค้ันตะคอก ตะ-ค้ัน-ตะ-คอก

17 ทรามสวาท ซาม-สะ-หวาด 42 เคหา เค-หา

18 นมัสการ นะ-มัด-สะ-กาน 43 ธุดงค๑ ทุ-ดง

19 บทมาลย๑ บด-ทะ-มาน 44 ทอดกฐิน ทอด-กะ-ถิน

20 ยาธาตุ ยา-ทาด 45 ลายกนก ลาย-กะ-หนก

21 บวงสรวง บวง-สวง 46 คราวเคราะห๑ คราว-เคราะ

22 บริษทั บอ-ริ-สัด 47 คุณสมบัติ คุน-นะ-สม-บัด

23 น้าํสังข๑ น้าํ-สัง 48 ตะกละ ตะ-กละ

24 ประชาสัมพนัธ๑ ประ-ชา-สํา-พนั 49 แถลงไข ถะ-แหลง-ไข
25 ตํานาน ตํา-นาน 50 เทคโนโลยีชีวภาพ เทก็-โน-โล-ยี-ช-ีวะ-พาบ

บัญชีค าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดที่ ๖

หน๎า ๑๒๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กตัญ๒ู กะ-ตัน-ยู 26 อาวุธ อา-วุด

2 ขรัว ขรัว 27 กล่ันกรอง กล่ัน-กรอง

3 เปรียบเสมือน เปรียบ-สะ-เหมือน 28 ละลานตา ละ-ลาน-ตา

4 คละเคล๎า คละ-เคล๎า 29 คลิก คลิก

5 จรรยา จัน-ยา 30 หลุดโลก หลุด-โลก

6 ชาํนาญ ชาํ-นาน 31 ผาสุก ผา-สุก

7 ล๎นหลาม ล๎ม-หลาม 32 กิจวัตร กิด-จะ-วัด

8 ทองกวาว ทอง-กวาว 33 คนพาล คน-พาน

9 นันทนาการ นัน-ทะ-นา-กาน 34 คอมพวิเตอร๑ คอม-พวิ-เต๎อ

10 ซาบซําน ซาบ-ซําน 35 จลาจล จะ-ลา-จน

11 บิตุเรศ บิ-ตุ-เรด 36 สืบสวน สืบ-สวน

12 ปทุม ปะ-ทุม 37 กําราบ กํา-หราบ

13 ผลิตภัณฑ๑ ผะ-หลิด-ตะ-พนั 38 อําพราง อํา-พราง

14 สมรรถนะ สะ-มัด-ถะ-นะ 39 จอกแหน จอก-แหน

15 ปะการัง ปะ-กา-รัง 40 ทุนทรัพย๑ ทุน-นะ-ซับ

16 เพาเวอร๑พอยท๑ เพา-เวํอ-พอ๎ย 41 ชุลมุน ชุน-ละ-มุน

17 จีวร จ-ีวอน 42 เต๎าหู๎ เต๎า-หู๎

18 สุคติ สุก-คะ-ติ/สุ-คะ-ติ 43 คําสาป คํา-สาบ

19 พลังงาน พะ-ลัง-งาน 44 รถทัวร๑ รด-ทัว

20 ยุทธวิธี ยุด-ทะ-วิ-ที 45 โทรศัพท๑ โท-ระ-สับ

21 สติกเกอร๑ สะ-ต๊ิก-เก๎อ 46 นัยนา ไน-ยะ-นา

22 พรหมจรรย๑ พรม-มะ-จัน 47 บัตรสนเทํห๑ บัด-สน-เทํ

23 รหสั ระ-หดั 48 โหม โหม

24 ภิกษุ พกิ-สุ 49 พฒันา พดั-ทะ-นา

25 พระธิดา พระ-ทิ-ดา 50 เชษฐา เชด-ถา

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๗

หน๎า ๑๒๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ก๐วยเต๋ียว ก๐วย-เต๋ียว 26 ติดลูกไม๎พราว ติด-ลูก-ไม๎-พราว

2 ของขวัญ ของ-ขวัน 27 คอลัมน๑ คอ-ลํ่า

3 ประมาท ประ-หมาด 28 ทิศบูรพา ทิด-บู-ระ-พา

4 จริต จะ-หริด 29 เทีย่งธรรม เทีย่ง-ทํา

5 ตลกโปกฮา ตะ-หลก-โปก-ฮา 30 ตะครุบ ตะ-ครุบ

6 เชีย่วชาญ เชีย่ว-ชาน 31 สุขภาพ สุก-ขะ-พาบ

7 ทะมึน ทะ-มึน 32 วิเคราะห๑ วิ-เคราะ

8 นิทานชาดก นิ-ทาน-ชา-ดก 33 โบสถ๑ โบด

9 บรรยากาศ บัน-ยา-กาด 34 ผิวพรรณ ผิว-พนั

10 ป๓ถพี ป๓ด-ถะ-พี 35 พรหม พรม

11 พนัธุกรรม พนั-ทุ-กํา 36 เปอร๑เซ็นต๑ เปอ-เซ็น

12 ยกยํอง ยก-ยํอง 37 ภูมิใจ พมู-ไจ

13 สับปะรด สับ-ปะ-รด 38 เพงํพศิ เพงํ-พดิ

14 เขาพระสุเมรุ เขา-พระ-สุ-เมน 39 หลับตาพร้ิม หลับ-ตา-พร้ิม

15 พลับพลา พลับ-พลา 40 ยานยนต๑ ยาน-ยน

16 รําลึก รํา-ลึก 41 เข๎มงวด เข๎ม-งวด

17 บุษบง บุด-สะ-บง 42 สัมภาษณ๑ สํา-พาด

18 แพรวพราว แพรว-พราว 43 วรรณคดี วัน-นะ-คะ-ดี

19 ประณีต ประ-นีด 44 พลัวัน พนั-ละ-วัน

20 ลําธาร ลํา-ทาน 45 แครํไม๎ไผํ แครํ-ไม๎-ไผํ

21 ชุลีกร ช-ุลี-กอน 46 กฎหมาย กด-หมาย

22 พนัธุ๑ไม๎ พนั-ไม๎ 47 รํอยหรอ รํอย-หรอ

23 ระอิดระอา ระ-อิด-ระ-อา 48 ราชธานี ราด-ชะ-ทา-นี

24 กิจกรรม กิด-จะ-กํา 49 รํวมทุกข๑รํวมสุข รํวม-ทุก-รํวม-สุก

25 กลําวหา กลําว-หา 50 ทูลกระหมํอม ทูน-กระ-หมํอม

หน๎า ๑๒๘

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ก๐วยสลาก ก๐วย-สะ-หลาก 26 ข๎าวปุน้ ข๎าว-ปุน้

2 ขัดเขมร ขัด-ขะ-เหมน 27 คีย๑บอร๑ด คี-บอด

3 คัคนานต๑ คัก-คะ-นาน 28 จักษุ จัก-สุ

4 กทลี กะ-ทะ-ลี 29 ทะลาย ทะ-ลาย

5 ชิวหา ชิว-หา 30 พทุธกาล พดุ-ทะ-กาน

6 ติว ติว 31 นิมิต นิ-มิด

7 ทะยาน ทะ-ยาน 32 บาดาล บา-ดาน

8 นาฏศิลป์ นาด-ตะ-สิน 33 พลศึกษา พะ-ละ-สึก-สา

9 บรรลัย บัน-ไล 34 นอนกรน นอน-กรน

10 ป๓จฉิมลิขิต ป๓ด-ฉิม-ลิ-ขิด 35 ทรัพย๑สิน ซับ-สิน

11 จรลี จอ-ระ-ลี 36 ครํุนคิด ครํุน-คิด

12 สัพยอก สับ-พะ-ยอก 37 กวัดแกวํง กวัด-แกวํง

13 ชายา ชา-ยา 38 ไหวพริบ ไหว-พริบ

14 เผลอ เผลอ 39 มงกุฎ มง-กุด

15 อธิษฐาน อะ-ทิด-ถาน 40 ประกาศ ประ-กาด

16 ปีพ่าทย๑ ปี่-พาด 41 พระแทํน พระ-แทํน

17 พสูิจน๑ พ-ิสูด 42 ไผท ผะ-ไท

18 กล๎วยตานี กล๎วย-ตา-นี 43 จินตนาการ จิน-ตะ-นา-กาน

19 พฆิาต พ-ิคาด 44 ชโลม ชะ-โลม

20 ป้อมปราการ ป้อม-ปรา-กาน 45 โทษทัณฑ๑ โทด-ทัน

21 เหลือบเหน็ เหลือบ-เหน็ 46 คาร๑เนชัน่ คา-เน-ชัน่

22 กติกา กะ-ติ-กา 47 เจ๎ากรรมนายเวร เจ๎า-กํา-นาย-เวน

23 กลอุบาย กน-อ-ุบาย 48 พระสุธารส พระ-สุ-ทา-รด

24 พทุธทาสภิกขุ พดุ-ทะ-ทาด-พกิ-ขุ 49 พระอัยกี พระ-ไอ-ยะ-กี

25 ภูผา พ-ูผา 50 พระธํามรงค๑ พระ-ทํา-มะ-รง

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๙

หน๎า ๑๒๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กษตัริย๑ กะ-สัด 26 โทมนัส โทม-มะ-นัด

2 จ๎อกแจ๎กจอแจ จ๎อก-แจ๎ก-จอ-แจ 27 บัณฑิต บัน-ดิด

3 ทัศนะ ทัด-สะ-นะ 28 ประวิง ประ-วิง

4 หยวกกล๎วย หยวก-กล๎วย 29 คราครํ่า ครา-ครํ่า

5 บันดาล บัน-ดาน 30 แกรํงกล๎า แกรํง-กล๎า

6 ประจักษ๑ ประ-จัก 31 จราจร จะ-รา-จอน

7 พภิพ พ-ิพบ 32 โวหาร โว-หาน

8 ผสมผสาน ผะ-สม-ผะ-สาน 33 ประจัญ ประ-จัน

9 ปีศาจ ปี-สาด 34 โฟรเดอร๑ โฟน-เด๎อ

10 พทุธชาด พดุ-ทะ-ชาด 35 พจิารณา พ-ิจา-ระ-นา

11 โจงกระเบน โจง-กระ-เบน 36 ปฏิทิน ปะ-ติ-ทิน

12 ปูชนียสถาน ปู-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน 37 ตลาดนัด ตะ-หลาด-นัด

13 ป๓สสาวะ ป๓ส-สา-วะ 38 รอบคอบ รอบ-คอบ

14 เชิงตะกอน เชิง-ตะ-กอน 39 แทงหยวก แทง-หยวก

15 พลัดพราก พลัด-พราก 40 บิณฑบาต บิน-ทะ-บาด

16 ออมทรัพย๑ ออม-ซับ 41 น้าํมนต๑ น้าํ-มน

17 คดีความ คะ-ดี-ความ 42 ตรึกตรอง ตรึก-ตรอง

18 สุภาษติ สุ-พา-สิด 43 ฝายน้าํ ฝาย-น้าํ

19 เหตุผล เหด-ผน 44 ปล้ินปล๎อน ปล้ิน-ปล๎อน

20 กระเซ๎าเย๎าแหยํ กระ-เซ๎า-เย๎า-แหยํ 45 กํามะหย่ี กํา-มะ-หย่ี

21 ทัศนาจร ทัด-สะ-นา-จอน 46 หุน๎สํวน หุน๎-สํวน

22 จิป๊โซฟลิลํา จิบ๊-โซ-ฟนิ-ลํา 47 ผลัดใบ ผลัด-ไบ

23 ป๓จจามิตร ป๓ด-จา-มิด 48 เสนํหา สะ-เหนํ-หา

24 ขายผ๎าเอาหน๎ารอด ขาย-ผ๎า-เอา-หน๎า-รอด 49 พระเขนย พระ-ขะ-เหนย

25 ภุมรี พมุ-มะ-รี 50 พระราชสาส๑น พระ-ราด-ชะ-สาน

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๑๐

หน๎า ๑๓๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 คําครองซีพ คํา-ครอง-ชีบ 26 หมองใจ หมอง-ไจ

2 กอปร กอบ 27 สภาพแวดล๎อม สะ-พาบ-แวด-ล๎อม

3 ทายาท ทา-ยาด 28 ใครํครวญ ไครํ-ครวน

4 เทศกาลกินเจ เทด-สะ-กาน-กิน-เจ 29 ทัศนศึกษา ทัด-สะ-นะ-สึก-สา

5 นิทรา นิด-ทรา 30 สัดสํวน สัด-สํวน

6 สะพายเฉียง สะ-พาย-เฉียง 31 แผนภูมิ แผน-พมู

7 แบคทีเรีย แบก-ที-เรีย 32 จองเวร จอง-เวน

8 ประสบการณ๑ ประ-สบ-กาน 33 สําทับ สํา-ทับ

9 สละสวย สะ-หละ-สะ-หลวย 34 สามัคคี สา-มัก-คี

10 พสุธา พะ-สุ-ทา 35 กระบีก่ระบอง กระ-บี่-กระ-บอง

11 ปราชญ๑ ปราด 36 หมอผี หมอ-ผี-

12 จลาจล จะ-ลา-จน 37 บักหุงํ บัก-หุงํ

13 พนัธุกรรม พนั-ทุ-กํา 38 บุหลัน บุ-หลัน

14 พนิิจ พ-ินิด 39 หร่ิง หร่ิง

15 บริจาค บอ-ริ-จาก 40 ไฟล๑ ฟาย

16 กระแต กระ-แต 41 ฤทธา ริด-ทา/รึด-ทา

17 พศิวาส พดิ-สะ-หวาด 42 ฟ๓งเทศน๑ ฟ๓ง-เทด

18 กะพริบ กะ-พริบ 43 ตรวจทาน ตรวด-ทาน

19 กุศล กุ-สน 44 พุมํข๎าวบิณฑ๑ พุมํ-ข๎าว-บิน

20 ปราศรัย ปรา-ไส 45 สอดแทรก สอด-แซก

21 ดาวพระเคราะห๑ ดาว-พระ-เคราะ 46 เสรีภาพ เส-รี-พาบ

22 แหวนหมัน้ แหวน-หมัน้ 47 เศรษฐกิจ เสด-ถะ-กิด

23 สวรรคต สะ-หวัน-คด 48 จรลี จอ-ระ-ลี

24 พระชนนี พระ-ชน-นะ-นี 49 เจ๎าบทเจ๎ากลอน เจ๎า-บด-เจ๎า-กลอน

25 จับปลาสองมือ จับ-ปลา-สอง-มือ 50 พระทนต๑ พระ-ทน

บัญชีคําภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖ ชุดที ่๑๑

หน๎า ๑๓๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระดังงา กระ-ดัง-งา 26 ลีลา ลี-ลา

2 จาบัลย๑ จา-บัน 27 นวัตกรรม นะ-วัด-ตะ-กํา

3 เทศน๑ เทด 28 ประกาศิต ประ-กา-สิด

4 บัญชา บัน-ชา 29 มโนราห๑ มะ-โน-รา

5 งานนักขัตฤกษ๑ งาน-นัก-ขัด-ตะ-เริก 30 มาฆบูชา มา-คะ-บู-ชา

6 บริเวณ บอ-ริ-เวน 31 ป๓จจามิตร ป๓ด-จา-มิด

7 บูรณะ บู-ระ-นะ 32 พระพฆิเนศ พระ-พ-ิคะ-เนด

8 ชาญสมร ชาน-สะ-หมอน 33 ทีม ทีม

9 ย๎ุงข๎าว ย๎ุง-ข๎าว 34 บีฑา บี-ทา

10 เบียดเบียน เบียด-เบียน 35 บัญชร บัน-ชอน

11 ประชาสัมพนัธ๑ ประ-ชา-สํา-พนั 36 กราฟ กร๏าบ

12 ฟรอนต๑ ฟร๎อน 37 เหอืดแหง๎ เหอืด-แหง๎

13 กระดาษสา กระ-ดาด-สา 38 บุตรบุญธรรม บุด-บุน-ทํา

14 ทิวทัศน๑ ทิว-ทัด 39 โงํเขลา โงํ-เขลา

15 บายศรี บาย-สี 40 สัมมนา สํา-มะ-นา

16 ปรัชญา ปรัด-ยา/ปรัด-ชะ-ยา 41 ปีพ่าทย๑เคร่ืองใหญํ ปี่-พาด-เคร่ือง-ไหยํ

17 เปรมปรีด์ิ เปรม-ปรี 42 สมโภช สม-โพด

18 อัปสร อับ-สอน 43 เทคนิค เท็ก-หนิก

19 งานมหรสพ งาน-มะ-หอ-ระ-สบ 44 ลําเค็ญ ลํา-เค็น

20 ขํมเหง ขํม-เหง 45 ขมุกขมัว ขะ-หมุก-ขะ-หมัว

21 อธรรม อะ-ทํา 46 ธูปเทียน ทูบ-เทียน

22 เบียดเสียด เบียด-เสียด 47 กาฬสินธุ๑ กาน-ละ-สิน/กา-ละ-สิน

23 อรรถรส อัด-ถะ-รด 48 สูจิบัตร สู-จ-ิบัด

24 เก็บหอมรอมริบ เก็บ-หอม-รอม-ริบ 49 เทศกาล เทด-สะ-กาน

25 ทินกร ทิน-นะ-กอน 50 พระทรวง พระ-ซวง

หน๎า ๑๓๒

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๑๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กัลยาณมิตร กัน-ละ-ยา-นะ-มิด 26 อวล อวน

2 กาแล กา-แล 27 อาคเนย๑ อา-คะ-เน

3 ค๎าง ค๎าง 28 อีสาน อ-ีสาน

4 คาม คาม 29 อุดร อ-ุดอน

5 จักรวาล จัก-กระ-วาน 30 บรมสุข บอ-รม-มะ-สุก

6 ชิงชัน ชิง-ชัน 31 ระลอก ระ-ลอก

7 ทักษณิ ทัก-สิน 32 ประสงค๑ ประ-สง

8 บานบุรี บาน-บุ-รี 33 โบราณคดี โบ-ราน-นะ-คะ-ดี

9 บูรพา บู-ระ-พา 34 นัยน๑ตา ไน-ตา

10 ปะรํา ปะ-รํา 35 ชโย ชะ-โย

11 ประจิม ประ-จิม 36 เขียวขจี เขียว-ขะ-จี

12 พดุ พดุ 37 ถดถอย ถด-ถอย

13 พายัพ พา-ยับ 38 นิจศีล นิด-จะ-สีน

14 มโหฬาร มะ-โห-ลาน 39 กงจักร กง-จัก

15 ไม๎จริง ไม๎-จิง 40 ข๎าวโอ๏ต ข๎าว-โอ๏ด

16 ย๎ุง ย๎ุง 41 พโิรธ พ-ิโรด

17 ลําดวน ลํา-ดวน 42 ทิวา ทิ-วา

18 วาร วาน 43 บิตุรงค๑ บิ-ตุ-รง

19 ศฤงคาร สะ-หริง-คาน/สิง-คาน 44 เทวัญ เท-วัน

20 ศิลปะล๎านนา สิน-ละ-ปะ-ล๎าน-นา 45 เผ่ือแผํ เผ่ือ-แผํ

21 ศิลาแลง สิ-ลา-แลง 46 วินาศ วิ-นาด

22 สมานฉันท๑ สะ-หมาน-นะ-ฉัน/ 47 สารพษิ สาน-พดิ

สะ-มา-นะ-ฉัน 48 เกลียวกลม เกลียว-กลม

23 สัก สัก 49 โปรตีน โปร-ตีน

24 หน๎าจัว่ หน๎า-จัว่ 50 พฤกษา พรึก-สา

25 หรดี หอ-ระ-ดี

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๓

หน๎า ๑๓๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 ฉุกใจ ฉุก-ไจ 26 พลาดพล้ัง พลาด-พล้ัง

2 ฉ๎อฉล ชํอ-ฉน 27 พระดํารัส พระ-ดํา-หรัด

3 ชีวิน ช-ีวิน 28 พจิารณ๑ พ-ิจาน

4 ตีวัวกระทบคราด ตี-วัว-กระ-ทบ-คราด 29 หมอกควัน หมอก-ควัน

5 ผลุนผลัน ผลุน-ผลัน 30 นิทรรศการ นิ-ทัด-สะ-กาน

6 พพิากษา พ-ิพาก-สา 31 เทวดา เท-วะ-ดา

7 พสุิทธ์ิ พ-ิสุด 32 โบราณกาล โบ-ราน-นะ-กาน

8 ยันต๑ ยัน 33 เผยแพรํ เผย-แพรํ

9 ลูกโซํ ลูก-โซํ 34 ประณต ประ-นด

10 เสียดสี เสียด-สี 35 แนะ-นํา แนะ-นํา

11 อิดโรย อิด-โรย 36 เปรมปรีดา เปรม-ปรี-ดา

12 พระขรรค๑ พระ-ขัน 37 อคติ อะ-คะ-ติ

13 กํายาน กํา-ยาน 38 พระอินทร๑ พระ-อิน

14 เทเวศ เท-เวด 39 หลักฐาน หลัก-ถาน

15 ซํ้าซาก ซํ้า-ซาก 40 พระอุระ พระ-อ-ุระ

16 คล๎อยตาม คล๎อย-ตาม 41 แผดเผา แผด-เผา

17 ข๎อบังคับ ข๎อ-บัง-คับ 42 เภทภัย เพด-ไพ

18 ถมึงทึง ถะ-หมึง-ทึง 43 คัมภีร๑ คํา-พี

19 จารีตประเพณี จา-รีด-ประ-เพ-นี 44 เศษวัสดุ เสด-วัด-สะ-ดุ

20 ข๎อมูล ข๎อ-มูน 45 แกํนสาร แกํน-สาน

21 ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน 46 โชติชํวง โชด-ชํวง

22 คบเพลิง คบ-เพลิง 47 ซาบซ้ึง ซาบ-ซ้ึง

23 พระอุโบสถ พระ-อ-ุโบ-สด 48 บันเทิง บัน-เทิง

24 บุคลากร บุก-คะ-ลา-กอน 49 พาสเวิร๑ด พ๏าด-เหวิด

25 จีวร จ-ีวอน 50 พระปฐมเจดีย๑ พระ-ปะ-ถม-เจ-ดี

หน๎า ๑๓๔

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กระแสจิต กระ-แส-จิด 26 ประดิษฐ๑ ประ-ดิด

2 จงกลนี จง-กน-นี 27 กะทัดรัด กะ-ทัด-รัด

3 ทรามวัย ซาม-ไว 28 ทุกข๑ใจ ทุก-ไจ

4 หล๎า หล๎า 29 ลิเกฮูลู ลิ-เก-ฮู-ลู

5 นิมิต นิ-มิด 30 กระโหลก กระ-โหลก

6 นิรันดร๑ นิ-รัน 31 ปีติ ปี-ติ

7 ปุย ปุย 32 บรรณารักษ๑ บัน-นา-รัก

8 พรรณราย พนั-นะ-ราย 33 กล๎าหาญ กล๎า-หาน

9 พศิ พดิ 34 ขบถ ขะ-บด

10 ใย ไย 35 ขมีขมัน ขะ-หมี-ขะ-หมัน

11 รวยริน รวย-ริน 36 ชาตบุษย๑ ชาด-ตะ-บุด

12 ลออ ละ-ออ 37 บังเอิญ บัง-เอิน

13 เลอศรี เลอ-สี 38 ซํอนกล่ิน ซํอน-กล่ิน

14 เว้ิงว๎าง เว้ิง-ว๎าง 39 อภิเษก อะ-พ-ิเสก

15 สล๎าง สะ-ลําง 40 ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา

16 หมอง หมอง 41 พสกนิกร พะ-สก-นิ-กอน /
17 อรําม อะ-หรําม พะ-สก-กะ-นิ-กอน
18 อัศจรรย๑ อัด-สะ-จัน 42 กฎระเบียบ กด-ระ-เบียบ

19 ปรากฏการณ๑ ปรา-กด-ตะ-กาน/ปรา-
กด-กาน

43 ชีวัน ช-ีวัน

20 อนาถา อะ-นา-ถา 44 เรํงรัด เรํง-รัด

21 วินิจฉัย วิ-นิด-ไฉ 45 ลดหล่ัน ลด-หล่ัน

22 เคว๎งคว๎าง เคว๎ง-คว๎าง 46 กระทง กระ-ทง

23 ปริญญาบัตร ปะ-ริน-ยา-บัด 47 พลานามัย พะ-ลา-นา-ไม

24 บพติร บอ-พดิ 48 กรวดน้าํ กรวด-น้าํ

25 ปาล๑ม ปาม 49 เส่ือมโทรม เส่ือม-โซม

50 แคลงใจ แคลง-ไจ

หน๎า ๑๓๕

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 แก๎เคล็ด แก-๎เคล็ด 26 จวบจน จวบ-จน

2 โฆษก โค-สก 27 บรรณาการ บัน-นา-กาน

3 ฉวัดเฉวียน ฉะ-หวัด-ฉะ-เหวียน 28 เผชิญหน๎า ผะ-เชิน-หน๎า

4 ฉันทลักษณ๑ ฉัน-ทะ-ลัก 29 อาจิณ อา-จิน

5 นักขัตฤกษ๑ นัก-ขัด-ตะ-เริก 30 ตะโพน ตะ-โพน

6 ปฏิพากย๑ ปะ-ติ-พาก 31 รํุงอรุณ รํุง-อะ-รุน

7 ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน 32 รามเกียรต์ิ ราม-มะ-เกียน

8 พมิาน พ-ิมาน 33 อุปสรรค อุบ-ปะ-สัก

9 มะโหตร มะ-โหด 34 ศีลธรรม สีน-ทํา/สีน-ละ-ทํา

10 ไมโครโฟน ไม-โคร-โฟน 35 ปราสาท ปรา-สาด

11 บรรณานุกรม บัน-นา-นุ-กรม 36 เข็ญใจ เข็น-ไจ

12 ปราศจาก ปราด-สะ-จาก 37 พระหทัย พระ-หะ-ไท

13 ประพฤติ ประ-พรึด 38 เกํงกาจ เกํง-กาด

14 ประณม  ประ-นม 39 สุวรรณภูมิ สุ-วัน-นะ-พมู

15 ชุมํชืน่ ชุมํ-ชืน่ 40 คุณภาพ คุน-นะ-พาบ

16 ฤทัย รึ-ไท 41 ค๎นคว๎า ค๎น-คว๎า

17 อลวน อน-ละ-วน 42 พฤษภาคม พรึด-สะ-พา-คม

18 ถนอมอาหาร ถะ-หนอม-อา-หาน 43 หาญกล๎า หาน-กล๎า

19 ซักไซ๎ ซัก-ไซ๎ 44 พารา พา-รา

20 เล่ืองลือ เล่ือง-ลือ 45 พระราชทาน พระ-ราด-ชะ-ทาน

21 โภชนาการ โพด-ชะ-นา-กาน 46 พระเนตร พระ-เนด

22 รัศมี รัด-สะ-หมี 47 พทิักษ๑ พ-ิทัก

23 ปรารมภ๑ ปรา-รม 48 บัญญัติ บัน-หยัด

24 พระราชดําริ พระ-ราด-ชะ-ดํา-หริ 49 สละสลวย สะ-หละ-สะ-หลวย

25 อัญชัน อัน-ชัน 50 มาดแม๎น มาด-แม๎น

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๖

หน๎า ๑๓๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 ดีซําน ดี-ซําน 26 เทศบาล เทด-สะ-บาน

2 บรรเลง บัน-เลง 27 ปฏิบัติ ปะ-ติ-บัด

3 พะอืดพะอม พะ-อืด-พะ-อม 28 ภูเก็ต พ-ูเก็ด

4 พสูิจน๑ พ-ิสูด 29 ทรงพระเจริญ ซง-พระ-จะ-เริน

5 โรแมนติก โร-แมน-ติก 30 มรดก มอ-ระ-ดก

6 วัคซีน วัก-ซีน 31 ป่าสงวน ป่า-สะ-หงวน

7 สาธารณสุข สา-ทา-ระ-นะ-สุก 32 ประยุกต๑ ประ-ยุก

8 สุขภาพจิต สุก-ขะ-พาบ-จิด 33 พระราชธิดา พระ-ราด-ชะ-ทิ-ดา

9 ประเพณี ประ-เพ-นี 34 ประมุข ประ-มุก

10 เพชรรูจี เพด็-รู-จี 35 รสมือ รด-มือ

11 ประมาท  ประ-หมาด 36 เพาะพนัธุ๑ เพาะ-พนั

12 พลุกพลําน พลุก-พลําน 37 อึกทึก อึก-กะ-ทึก

13 ปริมาณ ปะ-ริ-มาน 38 บริษทั บอ-ริ-สัด

14 กระซิบ กระ-ซิบ 39 รัฐบาล รัด-ถะ-บาน

15 กะหลํ่าดาว กะ-หลํ่า-ดาว 40 พระราชมารดา พระ-ราด-ชะ-มาน-ดา

16 แผงลอย แผง-ลอย 41 เทพารักษ๑ เท-พา-รัก

17 ราญรอน ราน-รอน 42 ครรชิต คัน-ชิด

18 ปศุสัตว๑ ปะ-สุ-สัด 43 บุหงา  บุ-หงา

19 ไกลํเกล่ีย ไกลํ-เกล่ีย 44 ปกเกศ ปก-เกด

20 ครรภ๑ คัน 45 เมตตา เมด-ตา

21 ชะรอย ชะ-รอย 46 ญัตติ ยัด-ติ

22 ภักดี พกั-ดี 47 ซาบซ้ึง ซาบ-ซ้ึง

23 เชิงตะกอน เชิง-ตะ-กอน 48 ขันติ ขัน-ติ

24 อนุชา อะ-นุ-ชา 49 ธุรกิจ ทุ-ระ-กิด

25 โชคลาภ โชก-ลาบ 50 พะโล๎ พะ-โล๎

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๗

หน๎า ๑๓๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กะโหลก กะ-โหลก 26 ตําแย ตํา-แย

2 เคารพธงชาติ เคา-รบ-ทง-ชาด 27 จอแจ จอ-แจ

3 ขบคิด ขบ-คิด 28 เคราะห๑ เคราะ

4 ชนบท ชน-นะ-บด 29 แตํงงาน แตํง-งาน

5 กิโลเมตร กิ-โล-เมด 30 คลาดแคล๎ว คลาด-แคล๎ว

6 กลอยใจ กลอย-ไจ 31 เคหา เค-หา

7 เขียวขจี เขียว-ขะ-จี 32 ขยํา ขะ-หยํา

8 ครบถ๎วน ครบ-ถ๎วน 33 เชือ้สาย เชือ้-สาย

9 กระหมํอม กระ-หมํอม 34 กิจกรรม กิด-จะ-กํา

10 โปรแกรม โปร-แกรม 35 ขับเสภา ขับ-เส-พา

11 จาํคุก จาํ-คุก 36 โชคชะตา โชก-ชะ-ตา

12 ชิงชัง ชิง-ชัง 37 กระบาล กระ-บาน

13 ขํมเหง ขํม-เหง 38 คะนึง คะ-นึง

14  กังวาน กัง-วาน 39 คดีความ คะ-ดี-ความ

15 กมล กะ-มน 40 ขาดสะบัน้ ขาด-สะ-บัน้

16 ฉอเลาะ ฉอ-เลาะ 41 ผีตาโขน ผี-ตา-โขน

17 ไขว๎เขว ไข๎ว-เขว 42 เจริญพร จะ-เริน-พอน

18 กุลีกุจอ กุ-ลี-ก-ุจอ 43 ขอบเขต ขอบ-เขด

19 นอนหลับทับสิทธ์ิ นอน-หลับ-ทับ-สิด 44 เรือกอและ เรือ-กอ-และ

20 พระราชโอรส พระ-ราด-ชะ-โอ-รด 45 เด๋ียวเดียว เด๋ียว-เดียว

21 จาํปาดะ จาํ-ปา-ดะ 46 เกือ้หนุน เกือ้-หนุน

22 ปริศนา ปริด-สะ-หนา 47 เฉียบพลัน เฉียบ-พลัน

23 ความสัจ ความ-สัด 48 เดือนย่ี เดือน-ย่ี

24 เกียรติภูมิ เกียด-ติ-พมู 49 ทุรกันดาร ทุ-ระ-กัน-ดาน

25 การบูร กา-ระ-บูน 50 บากบัน่ บาก-บัน่

หน๎า ๑๓๘

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 ต๎นทุน ต๎น-ทุน 26 ซัดซ๎อน ซัด-ซ๎อน

2 ไพรวัน ไพร-วัน 27 ปรับไหม ปรับ-ไหม

3 ปราณี ปรา-นี 28 เร่ือเรือง เร่ือ-เรือง

4 เล้ือยคลาน เล้ือย-คลาน 29 หลอกลํอ หลอก-ลํอ

5 สุจริต สุด-จะ-หริด 30 ผันผวน ผัน-ผวน

6 ปราศจาก ปราด-สะ-จาก 31 ยุคสมัย ยุก-สะ-ไหม

7 มนุษย๑ มะ-นุด 32 ยุติธรรม ยุด-ติ-ทํา

8 ทุกข๑ระทม ทุก-ระ-ทม 33 ไพเราะ ไพ-เราะ

9 ประคอง ประ-คอง 34 ราตรี รา-ตรี

10 ธรรมดา ทํา-มะ-ดา 35 ระเบียบ ระ-เบียบ

11  ร่ืนรมย๑  ร่ืน-รม 36 ริษยา ริด-สะ-หยา

12 อุตสําห๑ อุด-สํา 37 เร๎าใจ เร๎า-ไจ

13 โอบอ๎อมอารี โอบ-อ๎อม-อา-รี 38 ประธาน ประ-ทาน

14 ผันแปร ผัน-แปร 39 ใต๎ถุน ไต๎-ถุน

15 ตอกยํ้า ตอก-ยํ้า 40 โรมรัน โรม-รัน

16 สงกรานต๑ สง-กราน 41 เพกิเฉย เพกิ-เฉย

17 ปาฐกถา ปา-ถะ-กะ-ถา 42 แอปเปิล้ แอ๏บ-เปิน้

18 เนรเทศ เน-ระ-เทด 43 ย้ือแยํง ย้ือ-แยํง

19 ศักด์ิศรี สัก-สี 44 มูลนิธิ มูน-ละ-นิ-ทิ

20 บูรพาทิศ บู-ระ-พา-ทิด 45 วิปริต วิ-ปะ-หริด/วิบ-ปะ-หริด

21 วาจาสิทธ์ิ วา-จา-สิด 46 อุทิศ อ-ุทิด

22 สลัก สะ-หลัก 47 อาสา อา-สา

23 คาดหวัง คาด-หวัง 48 อุตลุด อุด-ตะ-หลุด

24 วิตามิน วิ-ตา-มิน 49 สรรพากร สัน-พา-กอน

25 เชือนแช เชือน-แช 50 สุนทรียภาพ สุน-ทะ-รี-ยะ-พาบ

หน๎า ๑๓๙

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๑๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 ระหกระเหนิ ระ-หก-ระ-เหนิ 26 วิบากกรรม วิ-บาก-กํา

2 ทแยง ทะ-แยง 27 คมคาย คม-คาย

3 บรรลัย บัน-ไล 28 พเิคราะห๑ พ-ิเคราะ

4 สลบไสล สะ-หลบ-สะ-ไหล 29 ว๎าวํุน ว๎า-วํุน

5 สุพรรณบุรี สุ-พนั-บุ-รี 30 สนุกสนาน สะ-หนุก-สะ-หนาน

6 เวทนา เว-ทะ-นา/เวด-ทะ-นา 31 สะเทือนใจ สะ-เทือน-ไจ

7 สงัด สะ-หงัด 32 วาสนา วาด-สะ-หนา

8 สมภาร สม-พาน 33 สารภาพ สา-ระ-พาบ

9 สายัณห๑ สา-ยัน 34 แชํอิม่ แช-ํอิม่

10 ไพรสัณฑ๑ ไพร-สัน 35 รัตนโกสินทร๑ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน

11 สิงขร สิง-ขอน 36 วิญญาณ วิน-ยาน

12 ฌาปนกิจ ชา-ปะ-นะ-กิด 37 เกียรติประวัติ เกียด-ประ-หวัด/
13 ซูกินี่ ซู-ก-ินี่ เกียด-ติ-ประ-หวัด
14 ครึกโครม ครึก-โครม 38 คบเพลิง คบ-เพลิง

15 คนพาล คน-พาน 39 เบญจมาศ เบน-จะ-มาด

16 ทนายความ ทะ-นาย-ความ 40 คําขวัญ คํา-ขวัน

17 เส้ียนหนาม เส้ียน-หนาม 41 ลูกเนียง ลูก-เนียง

18 แยํงชิง แยํง-ชิง 42 เพลงอีแซว เพลง-อ-ีแซว

19 แกํงกระจาน แกํง-กระ-จาน 43 ดัสกร ดัด-สะ-กอน

20 ไม๎กันเกรา ไม๎-กัน-เกรา 44 สถูป สะ-ถูบ

21 ไตรยางค๑ ไตร-ยาง 45 เอเปค เอ-เป็ก

22 ลูกหยี ลูก-หยี 46 ประพาส ประ-พาด

23 ทะเยอทะยาน ทะ-เยอ-ทะ-ยาน 47 คติพจน๑ คะ-ติ-พด

24 บึงฉวาก บึง-ฉะ-หวาก 48 ขนมสอดไส๎ ขะ-หนม-สอด-ไส๎

25 เถ๎าแกํ เทํา-แกํ 49 แรํดีบุก แรํ-ดี-บุก

50 ทรวดทรง ซวด-ซง

หน๎า ๑๔๐

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 สัญญา สัน-ยา 26 อุดม อ-ุดม

2 เกรงกลัว เกรง-กลัว 27 เวหาหาว เว-หา-หาว

3 ข๎อคิด ข๎อ-คิด 28 โอกาส โอ-กาด

4 อาวรณ๑ อา-วอน 29 บังกะโล บัง-กะ-โล

5 กาลเทศะ กา-ละ-เท-สะ 30 อาภัพ อา-พบั

6 อุตริ อุด-ตะ-หริ 31 ผลงาน ผน-งาน

7 สมาชิก สะ-มา-ชิก 32 อาลัย อา-ไล

8 ครอบคลุม ครอบ-คลุม 33 อันตราย อัน-ตะ-ราย

9 กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี 34  สมบูรณ๑ สม-บูน

10 กาหลง กา-หลง 35 กํายาน กํา-ยาน

11 ลังถึง ลัง-ถึง 36 เชือ้เชิญ เชือ้-เชิน

12 ละมํอม ละ-มํอม 37 สังขยา สัง-ขะ-หยา

13 ขัดเกลา ขัด-เกลา 38 ไพศาล ไพ-สาน

14 ลักลอบ ลัก-ลอบ 39 ดาวเคราะห๑ ดาว-เคราะ

15 อารมณ๑ อา-รม 40 อุทร อ-ุทอน

16 ไม๎พยุง ไม๎-พะ-ยุง 41 พืน้ฐาน พืน้-ถาน

17 คํานํา คํา-นํา 42 ตําหนิ ตํา-หนิ

18 สํานวน สํา-นวน 43 ฟุม่เฟอืย ฟุม่-เฟอืย

19 ดาวเทียม ดาว-เทียม 44 เป่าโป่ง เป่า-โป่ง

20 สถาปนิก สะ-ถา-ปะ-นิก 45 ปรับตัว ปรับ-ตัว

21 งานอดิเรก งาน-อะ-ดิ-เหรก 46 เอารัดเอาเปรียบ เอา-รัด-เอา-เปรียบ

22 ลิงคําง ลิง-คําง 47 จินดามณี จิน-ดา-มะ-นี

23 เขํงปลาทู เขํง-ปลา-ทู 48 นักปราชญ๑ นัก-ปราด

24 ปาณาติปาตา ปา-นา-ติ-ปา-ตา 49 พราหมณ๑ พราม

25 อภิวาท อะ-พ-ิวาด 50 อนุญาต อะ-นุ-ยาด

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๑

หน๎า ๑๔๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 เครํงเครียด เครํง-เครียด 26 นักเทศน๑ นัก-เทด

2 มณฑล มน-ทน 27 ชาํนาญ ชาํ-นาน

3 ชิงสุกกํอนหาํม ชิง-สุก-กํอน-หาํม 28 สาธารณ๑ สา-ทาน

4 นิยม นิ-ยม 29 นักเขียน นัก-เขียน

5 ยาเสพติด ยา-เสบ-ติด 30 อัปราชัย อับ-ปะ-รา-ไช

6 บุตร บุด 31 นินทา นิน-ทา

7 ลําไพํ ลํา-ไพํ 32 บังอร บัง-ออน

8 ลิลล่ี ลิน-ล่ี 33 ประจาน ประ-จาน

9 ชนนี ชน-นะ-นี 34 อลหมําน อน-ละ-หมําน

10 อัปลักษณ๑ อับ-ปะ-ลัก 35 โสภา โส-พา

11 สวิตซ๑ สะ-วิด 36 ถลํา ถะ-หลํา

12 ประพนัธ๑ ประ-พนั 37 ภูมิประเทศ พ-ูมิ-ประ-เทด

13 อารยธรรม อา-ระ-ยะ-ทํา 38 โสมนัส โสม-มะ-นัด

14 เหยียดหยาม เหยียด-หยาม 39 สรงน้าํ สง-น้าํ

15 สมาทาน สะ-มา-ทาน 40 อัศจรรย๑ อัด-สะ-จัน

16 สําเหนียก สํา-เหนียก 41 นิรนาม นิ-ระ-นาม

17 มัจฉา มัด-ฉา 42 มณฑล มน-ทน

18 อันดามัน อัน-ดา-มัน 43 สันสกฤต สัน-สะ-กริด

19 ป่าชายเลน ป่า-ชาย-เลน 44 วัณโรค วัน-นะ-โรก

20 สะล๎อ สะ-ล๎อ 45 โรแมนติก โร-แมน-ติก

21 ทรงราชย๑ ซง-ราด 46 โกลาหล โก-ลา-หน

22 วิวัฒนาการ วิ-วัด-ทะ-นา-กาน 47 จริตจะก๎าน จะ-หริด-จะ-ก๎าน

23 ปาหนัน ปา-หนัน 48 ศาสตราวุธ สาด-ตรา-วุด

24 แมํโพสพ แม-ํโพ-สบ 49 เสาวรส เสา-วะ-รด

25 สัญญาณ สัน-ยาน 50 อรหนัต๑ ออ-ระ-หนั

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๒

หน๎า ๑๔๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 วารสาร วา-ระ-สาน 26 วัฒนธรรม วัด-ทะ-นะ-ทํา

2 สมเพช สม-เพด 27 เศรษฐี เสด-ถี

3 วรรณกรรม วัน-นะ-กํา 28 สรรเสริญ สัน-เสิน/สัน-ระ-เสิน

4 สุนีย๑ สุ-นี 29 บังคับบัญชา บัง-คับ-บัน-ชา

5 สําเร็จ สํา-เหร็ด 30 สติ สะ-ติ

6 อาวุโส อา-วุ-โส 31 ฮือฮา ฮือ-ฮา

7 เหตุการณ๑ เหด-กาน 32 เอือ้ม เอือ้ม

8 สตรี สัด-ตรี/สะ-ตรี 33 อนาคต อะ-นา-คด

9 บัลลังก๑ บัน-ลัง 34 สุรํุยสุรําย สุ-รํุย-สุ-รําย

10 เซ็งแซํ เซ็ง-แซํ 35 สุริยา สุ-ริ-ยา

11 สาหสั สา-หดั 36 วิสัย วิ-ไส

12 โศกศัลย๑ โสก-สัน 37 เขมร ขะ-เหมน

13 วิโยค วิ-โยก 38 อรไท ออ-ระ-ไท

14 ขุนช๎างขุนแผน ขุน-ช๎าง-ขุน-แผน 39 เชือ้เพลิง เชือ้-เพลิง

15 แมวเหมียว แมว-เหมียว 40 ติเตียน ติ-เตียน

16 จักรี จัก-กรี 41 บัง้ไฟ บัง้-ไฟ

17 ชาญณรงค๑ ชาน-นะ-รง 42 กรมป่าไม๎ กรม-ป่า-ไม๎

18 แมํน้าํโขง แม-ํน้าํ-โขง 43 ตีกรอบ ตี-กรอบ

19 พระอภัยมณี พระ-อะ-ไพ-มะ-นี 44 ชะลอม ชะ-ลอม

20 มัคคุเทศก๑ มัก-คุ-เทด 45 กําเริบ กํา-เริบ

21 พระราชา พระ-รา-ชา 46 เล๎าไกํ เล๎า-ไกํ

22 เทวัญ เท-วัน 47 สังหาร สัง-หาน

23 หมํอมราชวงศ๑ หมํอม-ราด-ชะ-วง 48 ฟองลาวา ฟอง-ลา-วา

24 เกรียงไกร เกรียง-ไกร 49 หมูแฮม หมู-แฮม

25 ชลเนตร ชน-ละ-เนด 50 คนึงหา คะ-นึง-หา

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒3

หน๎า ๑๔๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 อัปมงคล  อับ-ปะ-มง-คน 26 ระอา ระ-อา

2 ลํ้าเลิศ ลํ้า-เลิด 27 อรทัย ออ-ระ-ไท

3 อภิปราย อะ-พ-ิปราย 28 ยุติ ยุด-ติ

4 จดหมาย จด-หมาย 29 มารดร มาน-ดอน

5 พดูดีเป็นศรีแกํตัว พดู-ดี-เป็น-สี-แก-ํตัว 30 ภูมิป๓ญญา พมู-ป๓น-ยา

6 ฉลาด ฉะ-หลาด 31 อัชฌาสัย อัด-ชา-ไส

7 ดุเหวํา ดุ-เหวํา 32 ตะคอก ตะคอก

8 อุปถัมภ๑ อุ-ปะ-ถาํ/อุบ-ปะ-ถาํ 33 เมฆฝน เมก-ฝน

9 สุดลูกหลููกตา สุด-ลูก-ห-ูลูก-ตา 34 นายทุน นาย-ทุน

10  อารักขา  อา-รัก-ขา 35 อุตสาหกรรม อุด-สา-หะ-กํา

11 อํามาตย๑ อํา-หมาด 36 แกํแดดแกํลม แก-ํแดด-แก-ํลม

12 กิเลส กิ-เหลด 37 เสกสรร เสก-สัน

13 อิทธิพล อิด-ทิ-พน 38 ลัทธิ ลัด-ทิ

14 ขจัดป๓ดเป่า ขะ-จัด-ป๓ด-เป่า 39 พระโขนง พระ-ขะ-โหนง

15 อีเมล อี-เมน 40 ฉกฉวย ฉก-ฉวย

16 สีสัน สี-สัน 41 พระโสดาบัลย๑ พระ-โส-ดา-บัน

17 ป๓กษ๑ใต๎ ป๓ก-ไต๎ 42 เอกซเรย๑ เอ๏ก-ซะ-เร

18 อินเทอร๑เน็ต อิน-เทอ-เหน็ด 43 ไมยราพ ไม-ยะ-ราบ

19 อดีต อะ-ดีด 44 อียิปต๑ อ-ีหยิบ

20 ย่ีหอ๎ ย่ี-หอ๎ 45 หนุมาน หะ-นุ-มาน

21 อุทาหรณ๑ อุ-ทา-หอน 46 มัจฉานุ มัด-ฉา-นุ

22 ครูบาอาจารย๑ ครู-บา-อา-จาน 47 สุพรรณมัจฉา สุ-พนั-นะ-มัด-ฉา

23 วิหาร วิ-หาน 48 รจนา รด-จะ-นา

24 สลบไสล สะ-หลบ-สะ-ไหล 49 พญายักษ๑ พะ-ยา-ยัก

25 ขุนมาร ขุน-มาน 50 อัศเจรีย๑ อัด-สะ-เจ-รี

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๔

หน๎า ๑๔๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กร กอน 26 ปฏิสนธิ ปะ-ติ-สน-ทิ

2 กระเดียด กระ-เดียด 27 ไพรํพล ไพรํ-พน

3 กระทรวงศึกษาธิการ กระ-ซวง-สึก-สา-ทิ-กาน 28 ฟุง้เฟอ้ ฟุง้-เฟอ้

4 กัลป๓งหา กัน-ละ-ป๓ง-หา 29 ภูมิอากาศ พ-ูมิ-อา-กาด

5 ขับเสภา ขับ-เส-พา 30 มิง่ขวัญ มิง่-ขวัน

6 ครุฑ ครุด 31 มลพษิ มน-ละ-พดิ

7 เจดีย๑ เจ-ดี 32 โรคระบาด โรก-ระ-บาด

8 พธีิกรรม พ-ิที-กํา 33 ลายเซ็น ลาย-เซ็น

9 ฉ๎ตรแก๎ว ฉัด-แก๎ว 34 ลําเพลิน ลํา-เพลิน

10 ชัยพฤกษ๑ ไช-ยะ-พรึก 35 สุขสันต๑ สุก-สัน

11 โตมร โต-มอน 36 สงบเสง่ียม สะ-หงบ-สะ-เหง่ียม

12 ไตรจักร ไตร-จัก 37 โสตทัศนวัสดุ โส-ตะ-ทดั-สะ-นะ-วัด-สะ-ดุ

13 เถือ่นพร๎า เถือ่น-พร๎า โสด-ทดั-สะ-นะ-วัด-สะ-ดุ

14 ทศเศียร ทด-สะ-เสียน 38 สรรพางค๑ สัน-ระ-พาง

15 ทองสัมฤทธ์ิ ทอง-สํา-ริด 39 เสวยราชย๑ สะ-เหวย-ราด

16 ทะยาน ทะ-ยาน 40 อัตภาพ อัด-ตะ-พาบ

17 เทพไท เทบ-ไท 41 โต๎วาที โต๎-วา-ที

18 ธนาคาร ทะ-นา-คาน 42 อิทธิฤทธ์ิ อิด-ทิ-ริด

19 ธรณีวิทยา ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา 43 อินโดจีน อิน-โด-จีน

20 บุตรา บุด-ตรา 44 อุตสาหกรรม อุด-สา-หะ-กํา

21 บุตรี บุด-ตรี 45 อุตุนิยมวิทยา อ-ุตุ-นิ-ยม-วิด-ทะ-ยา

22 ตระกูล ตระ-กูน 46 อุปกรณ๑ อ-ุปะ-กอน / อุบ-ปะ-
กอน23 เขํนฆํา เขํน-คํา 47 โน๎มน๎าว โน๎ม-น๎าว

24 ป๓ญจมหานที ป๓น-จะ-มะ-หา-นะ-ที 48 อีเล็กทรอนิกส๑ อ-ีเล็ก-ทรอ-หนิก

25 ประยุทธ๑ ประ-ยุด 49 ไอคอน ไอ-คํอน

50 โฮมเพจ โฮม-เผด

หน๎า ๑๔๕

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กุณฑล กุน-ทน 26 พรรณบุปผา พนั-บุบ-ผา

2 กํออิฐ ถือปูน กํอ-อิด-ถือ-ปูน 27 พลขันธ๑ พน-ละ-ขัน

3 คิดฮอด คิด-ฮอด 28 พลเมือง พน-ละ-เมือง

4 งาสาร งา-สาน 29 พาหรัุด พา-ห-ุรัด

5 เง่ียหู เง่ีย-หู 30 พกิล พ-ิกน

6 จริยวัตร จะ-ริ-ยะ-วัด 31 มนต๑พธีิ มน-พ-ิที

7 เจ๎าอาวาส เจ๎า-อา-วาด 32 มหพัภาค มะ-หบั-พาก

8 ชัว่นาตาปี ชัว่-นา-ตา-ปี 33 แรงบันดาล แรง-บัน-ดาน

9 ชาํนิชาํนาญ ชาํ-นิ-ชาํ-นาน 34 ล่ันทม ล่ัน-ทม

10 เต็มประดา เต็ม-ประ-ดา 35 วิสัยทัศน๑ วิ-ไส-ทัด

11 ตรีเพชร ตรี-เพด็ 36 วิหค วิ-หก

12 เถลิงอาสน๑ ถะ-เหลิง-อาด 37 ศิลปวิทยา สิน-ละ-ปะ-วิด-ทะ-ยา

13 ถอนพษิ ถอน-พดิ 38 สถานการณ๑ สะ-ถา-นะ-กาน

14 ทยอย ทะ-ยอย 39 สัจจะ สัด-จะ

15 เทีย่งธรรม เทีย่ง-ทํา 40 ส่ันเทิม้ ส่ัน-เทิม้

16 โทษกรณ๑ โทด-กอน 41 สัมฤทธ์ิ สํา-ริด

17 นกดุเหวํา นก-ดุ-เหวํา 42 ไส๎กรอก ไส๎-กรอก

18 นครา นะ-คะ-รา 43 หนังสือพมิพ๑ หนัง-สือ-พมิ

19 กระเจิง กระ-เจิง 44 หล่ิวตา หล่ิว-ตา

20 บทมาลย๑ บด-ทะ-มาน 45 อารีอารอบ อา-รี-อา-รอบ

21 บาทหลวง บาด-หลวง 46 อุนํหนาฝาค่ัง อุนํ-หนา-ฝา-ค่ัง

22 ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา 47 อุทกภัย อ-ุทก-กะ-ไพ

23 ปล๊ักไฟ ปล๊ัก-ไฟ 48 พาสปอร๑ต พา๎ด-สะ-ปอด

24 ผีเปรต ผี-เปรด 49 วีซํา วี-ซํา

25 พนาลี พะ-นา-ลี 50 ไอศกรีม ไอ-สะ-กรีม

หน๎า ๑๔๖

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๖



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน

1 กลางหาว กลาง-หาว 26 ละหาน ละ-หาน

2 กองตระเวน กอง-ตระ-เวน 27 ละแวก ละ-แวก

3 แก๏ง แก๏ง 28 รํุงอรุณ รํุง-อะ-รุน

4 คติธรรม คะ-ติ-ทํา 29 วัชพชื วัด-ชะ-พดื

5 จุดแตกหกั จุด-แตก-หกั 30 วิจิตร วิ-จิด

6 จิตสํานึก จิด-สํา-นึก 31 ไวรัสตับอักเสบ ไว-รัด-ตับ-อัก-เสบ

7 เฉล่ียคืน ฉะ-เหล่ีย-คืน 32 สไบ สะ-ไบ

8 ตริตรอง ตริ-ตรอง 33 สกุณี สะ-กุ-นี

9 นิเวศวิทยา นิ-เวด-วิด-ทะ-ยา/ 34 สถาปนา สะ-ถา-ปะ-นา

นิ-เวด-สะ-วิด-ทะ-ยา 35 สรรพสัตว๑ สับ-พะ-สัด

10 บทเรศ บด-ทะ-เรด 36 สอดคล๎อง สอด-คล๎อง

11 บรรลัยกัลป์ บัน-ไล-กัน 37 สํารวจ สํา-หรวด

12 บํอนการพนัน บํอน-กาน-พะ-นัน 38 เส้ือเกราะ เส้ือ-เกราะ

13 ขายเชือ่ ขาย-เชือ่ 39 หรรษา หนั-สา

14 บุราณ บุ-ราน 40 องค๑กร อง-กอน

15 ปลงชีวัน ปลง-ช-ีวัน 41 อับเฉา อับ-เฉา

16 ปางมารวิชัย ปาง-มาน-วิ-ไช 42 อาณาจักร อา-นา-จัก

17 พระบวร พระ-บอ-วอน 43 อาสัญ อา-สัน

18 พรักพร๎อม พรัก-พร๎อม 44 อิทธิพล อิด-ทิ-พน

19 มุงํมัน่ มุงํ-มัน่ 45 อุปมา อุบ-ปะ-มา

20 ลูกค๎า ลูก-ค๎า 46 หอมกรํุน หอม-กรํุน

21 เพศสัมพนัธ๑ เพด-สํา-พนั 47 เมาส๑ เม๎า

22 มหนัตภัย มะ-หนั-ตะ-ไพ 48 รีสอร๑ท รี-สอด

23 มัธยัสถ๑ มัด-ทะ-ยัด 49 อัฟริกันไวโอเลต อั๊บ-ฟริ-กัน-ไว-โอ-เหล็ด

24 แยบยล แยบ-ยน 50 สระน้าํ สะ-น้าํ

25 รักษาการณ๑ รัก-สา-กาน

หน๎า ๑๔๗

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๗



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กลอนกานท๑ กลอน-กาน 26 ยถากรรม ยะ-ถา-กํา

2 การเวก กา-ระ-เวก 27 ยํ่ายี ยํ่า-ยี

3 โกรธา โกร-ทา 28 รณรงค๑ รน-นะ-รง

4 จิตสังวรณ๑ จิด-สัง-วอน 29 รังสรรค๑ รัง-สัน

5 ฉันทลักษณ๑ ฉัน-ทะ-ลัก 30 ราชาธิราช รา-ชา-ทิ-ราด

6 ด้ือตาใส ด้ือ-ตา-ไส 31 รูปลักษณ๑ รูบ-ลัก

7 ตรุ ตรุ 32 แพรวพราว แพรว-พราว

8 เทศกาลกินเจ เทด-สะ-กาน-กิน-เจ 33 วิญญาณ วิน-ยาน

9 นงคราญ นง-คราน 34 ศักราช สัก-กะ-หราด

10 บุพบท บุบ-พะ-บด 35 ศรัทธา สัด-ทา

11 บุษบา บุด-สะ-บา 36 สกปรก สก-กะ-ปรก

12 บุหรง บุ-หรง 37 สกุณา สะ-กุ-นา

13 ปทุม ปะ-ทุม 38 สมเพช สม-เพด

14 ประจักษ๑ใจ ประ-จัก-ไจ 39 สมัครสมาน สะ-หมัก-สะ-หมาน

15 ประสิทธิภาพ ประ-สิด-ทิ-พาบ 40 สรรพสินค๎า สับ-พะ-สิน-ค๎า

16 ปากพลํอย ปาก-พลํอย 41 สดุดี สะ-ดุ-ดี

17 เปรมปรีดา เปรม-ปรี-ดา 42 สามัคคีเภทคําฉันท๑ สา-มัก-คี-เพด-คํา-ฉัน

18 ป๓กษา ป๓ก-สา 43 สุกสกาว สุก-สะ-กาว

19 ปีติ ปี-ติ 44 นุมํนวล นุมํ-นวน

20 ผับ ผับ 45 เสวนา เส-วะ-นา

21 ผ๎าปาเต๏ะ ผ๎า-ปา-เต๏ะ 46 แวววาว แวว-วาว

22 เสเพล เส-เพล 47 องคุลี อง-คุ-ลี

23 พระลักษมณ๑ พระ-ลัก 48 อัคคี อัก-คี

24 มหาสมุทร มะ-หา-สะ-หมุด 49 สัมผัส สํา-ผัด

25 โมกขศักด์ิ โมก-ขะ-สัก 50 สึนามิ สึ-นา-มิ

หน๎า ๑๔๘

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๘



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 ก๏กเหลํา ก๏ก-เหลํา 26 สะพร่ัง สะ-พร่ัง

2 เกาะชวา เกาะ-ชะ-วา 27 เย็นยะเยือก เย็น-ยะ-เยือก

3 ขุมทรัพย๑ ขุม-ซับ 28 รํ่า รํ่า

4 คณะกรรมการ คะ-นะ-กํา-มะ-กาน 29 รุกขชาติ รุก-ขะ-ชาด

5 ร๎อนเรํา ร๎อน-เรํา 30 โรคซึมเศร๎า โรค-ซึม-เส๎า

6 เจตนารมณ๑ เจด-ตะ-นา-รม 31 ลังกาทวีป ลัง-กา-ทะ-วีบ

7 โจษจัน โจด-จัน 32 ลามปาม ลาม-ปาม

8 ต๎นโพ ต๎น-โพ 33 ลิขิต ลิ-ขิด

9 ถนอม ถะ-หนอม 34 วรรคตอน วัก-ตอน

10 ตระหนัก ตระ-หนัก 35 วัดพนัญเชิง วัด-พะ-นัน-เชิง

11 เพลิงกรด เพลิง-กรด 36 วายปราณ วาย-ปราน

12 ทิพากร ทิ-พา-กอน 37 ศัสตรา สัด-ตรา

13 เท็จจริง เท็ด-จิง 38 สกัดกัน้ สะ-กัด-กัน้

14 เทวัญ เท-วัน 39 ภูมี ภู-มี

15 เทเวศ เท-เวด 40 สรรพนาม สับ-พะ-นาม

16 บรรลัย บัน-ไล 41 สรวลสันต๑ สวน-สัน

17 ประดิษฐาน ประ-ดิด-สะ-ถาน 42 สวรรค๑ สะ-หวัน

18 ปะตาระกาหลา ปะ-ตา-ระ-กา-หลา 43 สะบักสะบอม สะ-บัก-สะ-บอม

19 ผทม ผะ-ทม 44 สายหยุด สาย-หยุด

20 ปรับปรุง ปรับ-ปรุง 45 หลอกลวง หลอก-ลวง

21 มลภาวะ มน-ละ-พา-วะ 46 เหตุการณ๑ เหด-กาน

22 มนุษยธรรม มะ-นุด-สะ-ยะ-ทํา 47 อดีตกาล อะ-ดีด-ตะ-กาน

23 มิตรภาพ มิด-ตระ-พาบ 48 แคลอรี แค-ลอ-ร่ี

24 ยลยิน ยน-ยิน 49 ริกเตอร๑ ริก-เต๎อ

25 ย่ีหระ ย่ี-หระ 50 ร๎ูหน๎าไมํร๎ูใจ ร๎ู-หน๎า-ไมํ-ร๎ู-ไจ

หน๎า ๑๔๙

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๒๙



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กัมปนาท กํา-ปะ-นาด 26 ม๎วยมรณ๑ ม๎วย-มอน

2 กร้ิวโกรธ กร้ิว-โกรด 27 มุกดาหาร มุก-ดา-หาน

3 เกือ้กูล เกือ้-กูน 28 เมขลา เมก-ขะ-หลา

4 เขือ่นป่าสักชลสิทธ์ิ เขื่อน-ปา่-สัก-ชน-ละ-สิด 29 แมํโพสพ แม-ํโพ-สบ

5 ชอบธรรม ชอบ-ทํา 30 ระบบสุริยจักรวาล ระ-บบ-สุ-ริ-ยะ-จัก-กระ-วาน

6 ตระหนี่ ตระ-หนี่ 31 ริษยา ริด-สะ-หยา

7 ตํานาน ตํา-นาน 32 วงศ๑เทวัญ วง-เท-วัน

8 ทรมาน ทอ-ระ-มาน 33 วรรณยุกต๑ วัน-นะ-ยุก

9 ทรยศ ทอ-ระ-ยด 34 วสันตฤดู วะ-สัน-ตะ-รึ-ดู

10 ยอกร ยอ-กอน 35 ศีรษะ สี-สะ

11 ล๎มลุกคลุกคลาน ล๎ม-ลุก-คลุก-คลาน 36 สถิต สะ-ถิด

12 น้าํตกไทรโยค น้าํ-ตก-ไซ-โยก 37 สรณะ สะ-ระ-นะ

13 น้าํอมฤต น้าํ-อํา-มะ-ริด 38 สัจจา สัด-จา

4 นิทานปรัมปรา นิ-ทาน-ปะ-รํา-ปะ-รา 39 สัญลักษณ๑ สัน-ยะ-ลัก

15 นิรทุกข๑ นิ-ระ-ทุก 40 สันนิษฐาน สัน-นิด-ถาน

16 บริสุทธ์ิใจ บอ-ริ-สุด-ไจ 41 สัปดาห๑ สับ-ดา/สับ-ปะ-ดา

17 บัญชา บัน-ชา 42 สัปหงก สับ-ปะ-หงก

18 พรรณราย พนั-นะ-ราย 43 สารคดี สา-ระ-คะ-ดี

19 พระเถระ พระ-เถ-ระ 44 สารบัญ สา-ระ-บัน

20 บทเรียน บด-เรียน 45 อํอนเพลีย อํอน-เพลีย

21 ใบปลิว ไบ-ปลิว 46 อนุสรณ๑ อะ-นุ-สอน

22 พงัพอน พงั-พอน 47 อสุรี อะ-สุ-รี

23 พไิร พ-ิไร 48 พระบาทา พระ-บา-ทา

24 ภูบาล พ-ูบาน 49 เยอร๑บีรํา เยอ-บี-รํา

25 มนุสสา มะ-นุด-สา 50 เว็บเพจ เว็บ-เผด

หน๎า ๑๕๐

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๐



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กะลํอน กะ-ลํอน 26 กุฎี ก-ุดี

2 คทาวุธ คะ-ทา-วุด 27 วาสนา วาด-สะ-หนา

3 เงียบสงัด เงียบ-สะ-หงัด 28 เวสสันดร เวด-สัน-ดอน

4 จาตุรงค๑ จา-ตุ-รง 29 สํารวล สํา-รวน

5 ฉวยโอกาส ฉวย-โอ-กาด 30 ปลาสลิด ปลา-สะ-หลิด

6 เฉลียงบ๎าน ฉะ-เหลียง-บ๎าน 31 สําอาง สํา-อาง

7 ดาวดึงส๑ ดาว-วะ-ดึง 32 สุขศานต๑ สุก-สาน

8 ตวัดล้ิน ตะ-หวัด-ล้ิน 33 สุนทรพจน๑ สุน-ทอ-ระ-พด/

9 ทรัพยากร ซับ-พะ-ยา-กอน สุน-ทอน-ระ-พด
10 ทรุดนัง่ ซุด-นัง่ 34 สุภาพบุรุษ สุ-พาบ-บุ-หรุด

11 โทษมหนัต๑ โทด-มะ-หนั 35 สีหบัญชร สี-หะ-บัน-ชอน

12 ธัญญาหาร ทัน-ยา-หาน 36 โสฬส โส-รด

13 บําเพญ็ประโยชน๑ บํา-เพน็-ประ-โหยด 37 เหง่ือไคล เหง่ือ-ไคล

14 เป็นนิตย๑ เป็น-นิด 38 เหย๎าเรือน เหย๎า-เรือน

15 พจนารถ พด-จะ-นาด 39 โหราจารย๑ โห-รา-จาน

16 โพยม พะ-โยม 40 อนาคต อะ-นา-คด

17 พระอิศวร พระ-อ-ิสวน 41 อนิจจา อะ-นิด-จา

18 ดอกง้ิว ดอก-ง้ิว 42 อดออม อด-ออม

19 พทุโธํ พดุ-โทํ 43 อเนกอนันต๑ อะ-เหนก-อะ-นัน

20 พบิัติ พ-ิบัด 44 อมนุษย๑ อะ-มะ-นุด

21 ไพรํฟา้ ไพรํ-ฟา้ 45 ปุย๋หมัก ปุย๋-หมัก

22 มงคล มง-คน 46 เอร็ดอรํอย อะ-เหร็ด-อะ-หรํอย

23 ทับทรวง ทับ-ซวง 47 ปิโตรเลียม ปิ-โตร-เล่ียม

24 มํวนชืน่ มํวน-ชืน่ 48 ลิกไนต๑ ลิก-ไน๎

25 ต๎นยารํวง ต๎น-ยา-รํวง 49 แสตมป์ สะ-แตม

50 หงิมๆหยิบชิน้ปลามัน หงิม-หงิม-หยิบ-ชิ้น-ปลา-มัน

หน๎า ๑๕๑

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๑



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กบฏ กะ-บด 26 สังขาร สัง-ขาน

2 กาพย๑ยานี กาบ-ยา-นี 27 สัประยุทธ๑ สับ-ประ-ยุด

3 กําป๓น่ กํา-ป๓น่ 28 สาบสูญ สาบ-สูน

4 ขวากหนาม ขวาก-หนาม 29 สาธารณสุข สา-ทา-ระ-นะ-สุก

5 จุลินทรีย๑ จ-ุลิน-ซี 30 สายสิญจน๑ สาย-สิน

6 เฌอต๎นไม๎ เชอ-ต๎น-ไม๎ 31 สารานุกรม สา-รา-นุ-กรม

7 กระออม กระ-ออม 32 สุรกานต๑ สุ-ระ-กาน

8 บริโภค บอ-ริ-โพก 33 สุรินทร๑ สุ-ริน

9 ปฐมวัย ปะ-ถม-มะ-ไว 34 สุรีย๑ศรี สุ-รี-สี

10 เจือ้ยแจ๎ว เจือ้ย-แจ๎ว 35 สีหบัญชร สี-หะ-บัน-ชอน

11 พระเวท พระ-เวด 36 หมูหย็อง หมู-หย็อง

12 มหาวิทยาลัย มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล 37 หสันัย หดั-สะ-ไน

13 เยาะเย๎ย เยาะ-เย๎ย 38 เหมันต๑ เห-มัน

14 โคลงกลอน โคลง-กลอน 39 อธิป๓ตถ๑ อะ-ทิ-ป๓ด

15 รัตนตรัย รัด-ตะ-นะ-ตรัย 40 อนาถ อะ-หนาด

16 รามสูร ราม-มะ-สูน 41 อนุภาพ อะ-นุ-พาบ

17 ราหู รา-หู 42 อปริหานิยธรรม อะ-ปะ-ริ-หา-นิ-ยะ-ทํา

18 ลักษณะนิสัย ลัก-สะ-หนะ-นิ-ไส 43 อภิวันท๑ อะ-พ-ิวัน

19 วิพากย๑ วิ-พาก 44 อัจฉริยภาพ อัด-ฉะ-ริ-ยะ-พาบ

20 ลิเกป่า ลิ-เก-ป่า 45 อาณาประชาราษฎร๑ อา-นา-ประ-ชา-ราด

21 ศัตรู สัด-ตรู 46 อาศรม อา-สม

22 ศิโรเวฐน๑ สิ-โร-เวด 47 สวนสามพราน สวน-สาม-พราน

23 สร๎างเสก ส๎าง-เสก 48 โมเด็ม โม-เด็ม

24 สวามิภักด์ิ สะ-หวา-มิ-พกั 49 ยีนส๑ ยีน

25 สวาหะ สะ-หวา-หะ 50 สหาย สะ-หาย

หน๎า ๑๕๒

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๒



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กัญญา กัน-ยา 26 ภุมรี พมุ-มะ-รี

2 ขนบธรรมเนียม ขะ-หนบ-ทํา-เนียม 27 ภูวไนย พ-ูวะ-ไน

3 ขะมักเขม๎น ขะ-หมัก-ขะ-เมํน        
      ขะ-มัก-ขะ-เมํน

28 มนต๑สะกด มน-สะ-กด

4 ขันหมาก ขัน-หมาก 29 มรณภาพ มอ-ระ-นะ-พาบ

5 ข๎าราชบริพาร ข๎า-ราด-ชะ-บอ-ริ-พาน 30 มารยา มาน-ยา

6 เขียวคร้ึม เขียว-คร้ึม 31 มิชชันเนรี มิด-ชัน-เน-รี

7 คมสัน คม-สัน 32 มุสาวาท ม-ุสา-วาด

8 คะย้ันคะยอ คะ-ย้ัน-คะ-ยอ 33 ลายสือไทย ลาย-สือ-ไท

9 คาดคะเน คาด-คะ-เน 34 วลีความ วะ-ลี-ความ

10 คําแหงวายุบุตร คํา-แหง-วา-ยุ-บุด 35 วัตถุดิบ วัด-ถ-ุดิบ

11 เงินประกัน เงิน-ประ-กัน 36 วันธรรมสวนะ วัน-ทํา-มะ-สะ-วะ-นะ

12 เจ๎าทรงธรรม๑ เจ๎า-ซง-ทัน 37 วิลาวัณย๑ วิ-ลา-วัน

13 ดาราศาสตร๑ ดา-รา-สาด 38 ศิลปกรรม สิน-ละ-ปะ-กํา

14 ตถาคต ตะ-ถา-คด 39 สลากกินแบํง สะ-หลาก-กิน-แบํง

15 ตรีกูฏ ตรี-กูด 40 สามเหล่ียมทองคํา สาม-เหล่ียม-ทอง-คํา

16 ทศกัณฐ๑ ทด-สะ-กัน 41 สูจิบัตร สู-จ-ิบัด

17 ทุกขเวทนา ทุก-ขะ-เว-ทะ-นา / 42 เสบียง สะ-เบียง

ทุก-ขะ-เวด-ทะ-นา 43 เส๎นโลมา เส๎น-โล-มา

18 ธาตรี ทา-ตรี 44 ใสํใคล๎ ไสํ-ไคล๎

19 นิรภัย นิ-ระ-ไพ 45 อลงกรณ๑ อะ-ลง-กอน

20 น้าํตกทีลอซู น้าํ-ตก-ที-ลอ-ซู 46 อวตาร อะ-วะ-ตาน

21 ประพาส ประ-พาด 47 เอกชน เอก-กะ-ชน

22 ประสิทธิภาพ ประ-สิด-ทิ-พาบ 48 อนุสาวรีย๑ อะ-นุ-สา-วะ-รี

23 ผสมผสาน ผะ-สม-ผะ-สาน 49 อสุรินทร๑ อะ-สุ-ริน

24 พระสงฆ๑องค๑เจ๎า พระ-สง-อง-เจ๎า 50 โทรสาร โท-ระ-สาน

25 พพิากษา พ-ิพาก-สา

หน๎า ๑๕๓

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๓



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กระชัน้ กระ-ชัน้ 26 ป๓จจุบัน ป๓ด-จ-ุบัน

2 กระบี่ กระ-บี่ 27 ผลประโยชน๑ ผน-ประ-โหยด

3 กล๎าหาญชาญชัย กล๎า-หาน-ชาน-ไช 28 ผีพราย ผี-พราย

4 เขตขัณฑ๑ เขด-ขัน 29 พณิพาทย๑ พนิ-พาด

5 คําพงัเพย คํา-พงั-เพย 30 มหรสพ มะ-หอ-ระ-สบ

6 โครงการหลวง โครง-กาน-หลวง 31 มําเหมีย่ว มํา-เหมีย่ว

7 โฉมตรู โฉม-ตรู 32 เมรุ เมน

8 ชอุมํ ชะ-อุมํ 33 ยานอวกาศ ยาน-อะ-วะ-กาด

9 ชะตาชีวิต ชะ-ตา-ช-ีวิด 34 ระหกระเหนิ ระ-หก-ระ-เหนิ

10 ชัยชนะ ไช-ชะ-นะ 35 โรคเอดส๑ โรก-เอด

11 ตรอมตรม ตรอม-ตรม 36 วัคซีน วัก-ซีน

12 ถุงแดง ถุง-แดง 37 เศรษฐี เสด-ถี

13 ทองเบญจา ทอง-เบน-จา 38 สนเทํห๑ สน-เทํ

14 ทมิฬ ทะ-มิน 39 สนับสนุน สะ-หนับ-สะ-หนุน

15 ทศพธิราชธรรม ทด-สะ-พดิ-ราด-ชะ-ทํา 40 สินทรัพย๑ สิน-ซับ

16 ทองนพคุณ ทอง-นบ-พะ-คุน 41 สะอืน้ สะ-อืน้

17 ท๎องพระคลังหลวง ท๎อง-พระ-คลัง-หลวง 42 สารภาพ สา-ระ-พาบ

18 ทุนรอน ทุน-รอน 43 อนงค๑ อะ-นง

19 ทุนสํารอง ทุน-สํา-รอง 44 อสุรี อะ-สุ-รี

20 ทาส ทาด 45 อาภัพ อา-พบั

21 นางกํานัล นาง-กํา-นัน 46 อาสัญ อา-สัน

22 บํายเบีย่ง บําย-เบีย่ง 47 อินทรีย๑ อิน-ซี

23 โบราณสถาน โบ-ราน-สะ-ถาน         
         โบ-ราน-นะ-สะ-

48 อุบาย อ-ุบาย

24 ประยงค๑ ประ-ยง 49 เอํอล๎น เอํอ-ล๎น

25 ประหยัด ประ-หยัด 50 เวิลด๑ไวด๑เว็บ เวิน-วาย-เว็บ

หน๎า ๑๕๔

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๔



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กระดาษสา กระ-ดาด-สา 26 โมหนัธ๑ โม-หนั

2 ขาดสะบัน้ ขาด-สะ-บัน้ 27 ยามรักษาการณ๑ ยาม-รัก-สา-กาน

3 คละเคล๎า คละ-เคล๎า 28 ย่ีหอ๎ ย่ี-หอ๎

4 แคว๎นแดน แคว๎น-แดน 29 ระยิบระยับ ระ-ยิบ-ระ-ยับ

5 เฉียบพลัน เฉียบ-พลัน 30 รามสูร ราม-มะ-สูน

6 เชิดหุนํ เชิด-หุนํ 31 ลมเพชรหงึ ลม-เพด็-ชะ-หงึ

7 ตะขิดตะขวง ตะ-ขิด-ตะ-ขวง 32 ลิขสิทธ์ิ ลิก-ขะ-สิด

8 ถึงแกํกรรม ถึง-แก-ํกํา 33 ล๎วงแคะแกะเกา ล๎วง-แคะ-แกะ-เกา

9 ทองกวาว ทอง-กวาว 34 วาทศิลป์ วา-ทะ-สิน

10 ท๎าวโกสีย๑ ท๎าว-โก-สี 35 สวามิภักด์ิ สะ-หวา-ม-ิพกั

11 ทิวทัศน๑ ทิว-ทัด 36 สายัณห๑ สา-ยัน

12 ธุรกิจ ทุ-ระ-กิด 37 หตัถกรรม หดั-ถะ-กํา

13 บทสรุป บด-สะ-หรุบ 38 เหนอะหนะ เหนอะ-หนะ

14 บัดดล บัด-ดน 39 อนาคต อะ-นา-คด

15 เบีย้หวัด เบีย้-หวัด 40 อนุรักษ๑ อะ-นุ-รัก

16 ประจักษ๑ ประ-จัก 41 อรรถรส อัด-ถะ-รด

17 ประติมากรรม ประ-ติ-มา-กํา 42 อลังการ อะ-ลัง-กาน

18 ประเพณี ประ-เพ-นี 43 อวยพร อวย-พอน

19 ปรัศนี ปรัด-สะ-นี 44 อัญประกาศ อัน-ยะ-ประ-กาด

20 ปรางค๑ ปราง 45 อัปลักษณ๑ อับ-ปะ-ลัก

21 ปูชนียสถาน ปู-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน 46 อัศเจรีย๑ อัด-สะ-เจ-รี

22 ผลุดลุกผลุดนัง่ ผลุด-ลุก-ผลุด-นัง่ 47 อาตมา อาด-ตะ-มา

23 พรรณนา พนั-นะ-นา 48 อารมณ๑ขัน อา-รม-ขัน

24 พสุธา พะ-สุ-ทา 49 โทรพมิพ๑ โท-ระ-พมิ

25 มัสยา มัด-สะ-หยา 50 รองพระบาท รอง-พระ-บาด

หน๎า ๑๕๕

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๕



ค าที่ ค า ค าอ่าน ค าที่ ค า ค าอ่าน
1 กุลีกุจอ กุ-ลี-ก-ุจอ 26 มนุสสา มะ-นุด-สา

2 ขยายความ ขะ-หยาย-ความ 27 มาตรแม๎น มาด-แม๎น

3 ขยุกขยิก ขะ-หยุก-ขะหยิก 28 มิตรภาพ มิด-ตระ-พาบ

4 ครรชิต คัน-ชิด 29 ยุทธศาสตร๑ ยุด-ทะ-สาด

5 เคร่ืองสังเวย เคร่ือง-สัง-เวย 30 ยุวกษตัริย๑ ยุ-วะ-กะ-สัด

6 จาํนรรจา จาํ-นัน-จา 31 ไหวพริบ ร๎อน-เรํา

7 ชนกชนนี ชะ-นก-ชน-นะ-นี 32 ระหกระเหนิ ระ-หก-ระ-เหนิ

8 ไตรยางศ๑ ไตร-ยาง 33 รัตนโกสินทร๑ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน

9 ไตรํตรอง ไตรํ-ตรอง 34 ร่ืนรมย๑ ร่ืน-รม

10 ถึงแกํกรรม ถึง-แก-ํกํา 35 เร๎า เร๎า

11 ทําเนียบรัฐบาล ทํา-เนียบ-รัด-ถะ-บาน 36 แรกนาขวัญ แรก-นา-ขวัน

12 ทุรกันดาร ทุ-ระ-กัน-ดาน 37 ฤาษดัีดตน รือ-สี-ดัด-ตน

13 บังเอิญ บัง-เอิน 38 เลขานุการ เล-ขา-นุ-กาน

14 บัณฑิต บัน-ดิด 39 ลําไพํ ลํา-ไพํ

15 บานเกล็ด บาน-เกล็ด 40 เลศนัย เลด-ไน

16 บุคลิกภาพ บุก-คะ-ลิก-กะ-พาบ 41 ศรีสวัสด์ิ สี-สะ-หวัด

17 ประภัสสร ประ-พดั-สอน 42 สันนิษฐาน สัน-นิด-ถาน

18 ผันผวน ผัน-ผวน 43 สุนทรียภาพ สุน-ทะ-รี-ยะ-พาบ

19 แผนภูมิ แผน-พมู 44 สิริมงคล สิ-หริ-มง-คน

20 พนัธุกรรม พนั-ทุ-กํา 45 อรไท ออ-ระ-ไท

21 พทุธประวัติ พดุ-ทะ-ประ-หวัด 46 อัจฉริยะ อัด-ฉะ-ริ-ยะ-พาบ

22 พทุธรักษา พดุ-ทะ-รัก-สา 47 อาณาเขต อา-นา-เขด

23 ภาษี พา-สี 48 อิริยาบถ อ-ิริ-ยา-บด

24 ภูมิต๎านทาน พมู-ต๎าน-ทาน 49 วีดิทัศน๑ วี-ดิ-ทัด

25 มฤคี มะ-รึ-คี 50 มรณภาพ มอ-ระ-นะ-พาบ

หน๎า ๑๕๖

บัญชีค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่   ๖   ชุดที่  ๓๖



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายพยอม วงษ์พูล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1  
2. นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ     ประธานกรรมการ 
2. นางณัฐกฤตา แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านวงัหิน กรรมการ 
3. นางศิริพร ครุฑจู ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) กรรมการ 
4. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ําเย็น กรรมการ 
5. นางสาวสุชัญญา จ๋ิวน๊อต ครูโรงเรียนบ้านวงักร่าง กรรมการ 
6. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจัง กรรมการ 
7. นางสาวเส่ียมอิม อ่อนวัน ครูโรงเรียนบ้านวงัตะคร้อ กรรมการ 
8. นางศุภนิตย์ ตันธนปัญญากร ครูโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการ 
9. นางรัศมี โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ 
10. นางสาววรรณดี ชํานิ ครูโรงเรียนบ้านหนองสามพญา กรรมการ 
11. นายพัฒน์ สุทธการ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ 
12. นางนพรัตน์ ไกรกิจราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการ 
13. นางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ ครูโรงเรียนวัดทุ่ง กรรมการ 
14. นางยุพิน กาสาย ครูโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กรรมการ 
15. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข ครูโรงเรียนวัดเต่าทอง กรรมการ 
16. นางสุภาณี โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย กรรมการ 
17. นางดารารัตน์ ขาวทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา กรรมการ 
18. นางพรทิพย์ แตงแต้มรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) กรรมการ 
19. นายสาธิต คงนา ครูโรงเรียนบ้านลานกระบือ กรรมการ 

20. นางปราณีต อนัตตะ ครูโรงเรียนบ้านยางเมือง กรรมการ 

21. นางรินดา ศรีชัยยะ ครูโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 

22. นางสาวภัสรา เข็มทอง ครูโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) กรรมการ 

23. นางดาราณีย์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านวงัขวัญ กรรมการ 

24. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน ครูโรงเรียนบ้านลานเอื้อง กรรมการ 

25 นางศรัญญารัตน์ พรมลา ศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1 กรรมการ 
26 นายไกรสร พรมลา ศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1 กรรมการ 
27 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1 กรรมการและเลขานุการ 
28 นางสิรธญา แก้วเนย ศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 

 


