
  หนา 1 

 www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน 

บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
 
ก็ กบ กระจก  กระจุย  กระด่ิง  กระดุม  กระโดด      
 
กระตาย กระถิน  กระเทียม      กระเบื้อง      กระปอง      กระเปา      
 
กระโปรง      กระรอก      กลัว       กวา  กอด       กอน      
 
กะ      กะทิ     กะละมัง        กัด       กัน        กับ        กา      
 
กาง   กางเกง         กาแฟ        กาย        กาว        กําเนิด  
       
กาํลัง  กิน      กี่        กุง    เก      เกง       เก็บ      เกม      เกเร        
 
เกลือ        เกาอ้ี        เกาะ       เกิด     เกี่ยว    แก       แก       
 
แกง       แกว       แกะ       ใกล        ไก        ไกล  
      
ขน     ขยะ     ขวา     ขอ     ของ     ขัง     ขัน     ขวด     ขบั     ขา     ขา     ขา    
 
ขาง      ขาด      ขาม      ขาย       ขาว      ขาว      ขาว       ขี่       ขี้      ขีด     ขึ้น 
 
เข็ม      เขา     เขา     เขา     เขียง     เขียน     เขี้ยว     แข็ง     แขง     แขน  
    
 ไข     ไข        
 
คด     คน     คน     คบ     ครัว     ครู     คว่ํา     คอ     คอย     คอย     คะ     คะนา 
 
คัด     คั่ว     คา      คาง     คํา     ค่ํา     คํานับ     คิด     คิ้ว     คืน     คือ     คุก     
 
คุย     คู     คู     เค็ม     เคย     เคียว     แค     ใคร       
 
ฆา       
 
งาน     งาม     งาย     งู     เงาะ     เงิน     เงือก    
      
จน     จบ     จม     จอก     จอด     จอบ     จะ     จังหวะ     จัด     จับ     จาก   
    
จาง     จาน     จํา     จําป     จ้ิงจอก     จิงโจ     จึง     จืด     เจ็บ     เจอ     เจา  
เจาะ     แจก     แจกัน     ใจ     ใจดี         
 
ฉัน     ฉีด 
 
ชก     ชน     ชนะ     ชมพู     ชวน     ชวย     ชอน     ชอบ     ชะอม     ช่ัง     ช้ิน    
 
ช่ัว     ชาง     ชาง     ชาม     ชาย     ชาว     ชิงชา     ช้ิน     ช่ือ     ชุด     เช็ด 
 
 เชา     เชิด     เช่ือ     เชือก     ใช     ใช     
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ซน     ซอน     ซอน     ซอม     ซอย     ซัก     ซาย     ซ ิ    ซื้อ  
     
ดม     ดวย     ดอก     ดัง     ดา     ดาว     ดํา     ดิน     ดินสอ     ดี     ดึง     ดื่ม 
 
ดื้อ     ดุ     ดู     เด็ก     เดิน     เดียว     เดี่ยว     เดี๋ยว     แดง     แดด     โดด 
  
โดน     โดย     ได       
   
ตก     ตน     ตน     ตม     ตอ     ตอก     ตอง     ตอน     ตอบ     ตอย     ตะกรา 
 
ตะไคร     ตะปู     ตะวัน     ตัก     ตั้ง     ตัด     ตับ     ตัว     ตา     ตาก     ตาง     
  
ตาม     ตาย     ตํา     ติด     ตี     ตีน     ตึก     ตื่น     ตุม     ตู     เตน     เต็ม  
    
เตะ     เตา     เตา     เติม     เตียง     แต     แตงกวา     แตงโม     แตง     โต 
     
 โตะ     ใต     ใตถุน        
   
ถม     ถวย     ถอด     ถอน     ถอย     ถัง     ถั่ว     ถา     ถาง     ถาด     ถาน 
 
ถาม     ถีบ     ถึง     ถือ     ถุง     ถู     ถูก     แถว     ไถ   
          
ทวม     ทอ     ทอง     ทอง     ทอด     ทะนาน     ทะเล     ทะเลาะ     ท้ัง     ทัน   
 
ทับ     ทา     ทาง     ทาน     ทาน     ทํา     ทําไม     ทําเล     ท้ิง     ที     ท่ี  
     
ทีวี     ทุก     ทุเรียน     เท     เทา     เทา     เท่ียง     เทียน     เท่ียว     แทน   ไทย
        
เธอ 
 
นก     นม     นอก     นอง     นอน     นอย     นัก     น่ัง     น่ัน     น้ัน     นับ     นา 
   
 นา     นา     นาง     นาน     นาย     นาฬิกา     นํา     นํ้า     นิด     นิทาน     น่ิม 
 
นิยาย     น้ิว     นิสัย     น่ี     น้ี     นึก     น่ึง     นุง     เน้ือ     แน     โนน     ใน  
     
บน     บวก     บวน     บอ     บอก     บอด     บอน     บอน     บอย     บัง     บันได 
 
บาง     บาง     บาน     บาย     บิน     บุก     บุง     บูชา     แบบ     ใบ    
 
ประตู     ปลา     ปวด     ปวย     ปอ     ปอก     ปน     ปา     ปา     ปาก     ปง 
 
ปด     ป     ปน     ปน     ปุย     ปู     ปู     ปูน     เปด     เปน     เปลา     เปา  
     
เปด     เปยก     แปง     แปรง     แปล     ไป          
 
ผม      ผัก     ผัด     ผา     ผาน     ผิด     ผี     ผู     ผูก     เผา     เผ่ือ 
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ฝน     ฝง     ฝา     ฝาย     เฝา             
 
พบ     พระ     พละ     พวก     พอ     พอ     พะโล     พัก     พัด     พบั     พา      
 
พาย     พี่     พื้น     พุง     พูด     เพราะ     เพาะ     เพื่อ     เพื่อน     แพ     แพะ    
                       
ฟง     ฟน     ฟา     ฟน     ฟน     ฟุง     ฟูก     ไฟ  
         
มอง     มะกอก     มะขาม     มะเขือ     มะนาว     มะไฟ     มะมวง     มะยม      
 
มะละกอ     มะลิ     มังคุด     มัด     มัน     มา     มา     มาก     มี     มีด     มึง      
 
มืด     มือ     มื้อ     มุง     มุง     มุง     เม็ด     เมีย     เมื่อ     เมือง     แม     แมง 
 
แมน     แมว     โมง     ไม     โม 
 
ยก     ยอด     ยอม     ยัก     ยัง     ยา     ยา     ยาก     ยาง     ยาง     ยาม     ยาย 
 
 ยาย     ยาว     ยิง     ยิ้ม     ยืน     ยุง     ยุง     เย็น     เย็บ     เยอะ     แยง     โยน 
 
รด     รวม     รอ     รอง     รอง     รอน     รอบ     ระวัง     รัก     รักษา     รัด     รับ 
 
 ราคา     ราชินี     ราด     ราน     ราย     รํา     รดี     รีบ     รู     เร็ว     เรา     เรียก 
 
 เรียง     เรียน     เรือ     เรื่อง     เรือน     เรื่อย     แรก     โรย     ไร 
         
ลง     ลด     ลบ     ลม     ลม     ลอง     ละมุด     ลัก     ลับ     ลา     ลาก     ลาง  
 
ลาง     ลางสาด     ลาบ     ลาย     ลําไย     ลิเก     ลิง     ล่ืน     ลืม     ลุก ลุง 
      
ลูก     เล็ก     เลข     เลน     เล็บ     เลม     เลย     เละ     เลา     เลา     เล้ียง 
 
เล้ียว     เลือด     เล่ือย     แล     แลง     แลว     และ     ไล 
           
วัด     วัน     วัว     วา     วาง     วาง     วาด     วาน     วิ่ง     วิชา     วิตามิน     วิธี 
 
เวลา     เวียน     ไว 
 
ศาลา 
 
สง     สบู     สม     สวด     สวน     สวม     สวย     สอน     สอบ     สอม     สะดือ 
 
สะพาน     สะอาด     สั่ง     สังกะสี     สั้น     สับ     สับปะรด     สาด     สาย     ส ี
      
สาว     สุก     สุข     สู     เสน     เสา     เสียง     เสียบ     เสือ     เสื่อ     เสื้อ     ใส
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หก     หญา     หนา     หนา     หนี     หนู     หม     หมอ     หมอ     หมา     หมี     
 
หมู     หมู     หรือ     หวี     หอ     หอง     หอม     หอย     หัก     หั่น     หัว     หู  
   
หัวเราะ     หา     หา     หาง     หาม     หาย     หิน     หิว     หุง     หุน     เห   เห็น 
 
เหนือ     เหลา     เหลือ     เหา     แหง     แหน     ให     ใหญ     ใหม     ไหน   
  
ไหม     ไหล     ไหว   
      
อยา     อยู     ออก     ออน     อะไร     อัน     อา     อาน     อาบ     อาละวาด 
 
อําเภอ     อิ่ม     อีก     อื่น     อุน     เอง     เอา     แอบ     โอ     โอง     โอน    ไอ 
 


