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คําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๐ คํา 
 

กน     กระจง     กระจาด     กระเจ๊ียบ     กระแซะ     กระดอง     กระดิก     กระเดง      
 
กระแต     กระโถน     กระทง     กระทอม     กระแทก     กระบอก     กระบะ     กระบุง      
กระมัง     กรุณา     กวน     กัก     กั้น     กาก     กาน     กาม     กาย     กาว     กํานัน 
 
 กําไล     กิ้งกา     กีฬา     กุนเชียง     กุม     เกง     เกะกะ     เกี้ยว     แกน     โกง    
  
โกย     โกสน                

 
ขด     ขน     ขยํา     ขวน     ขอบ     ขั้น     ขาย     ขุน     ขดู     เขยา     เขียด      
 
แขง     ไข                    

 
คณะ    คม     ควบ     ควา     คอก     คะแนน     คั้น     คาย     คาย     คาว    คิงคอง      
 
คมุ     เคียง     แคร     โคน     โคม     ใคร                 

 
งอ     เงียบ             

 
จง    จวน    จอง    จอง    จอม    จัก    จาง    จํ้า    จุม    จูบ     เจียว     แจว     โจก       
        
ฉก     ฉีก     ฉุกเฉิน     เฉพาะ     เฉียง     แฉะ             

 
ชบา     ชรา     ชอง     ชอน     ชัง     ชัด     ชาน     ชํา     ชํ้า     ชิง     ชิม     ชีวี     
 
 ช้ิน     ชู     เชา     เช้ือ     เชือด     ไช     ไชโย              

 
ซอม     ซ้ํา     ซี่     ซีอิว๊     ซึ้ง     โซ 
 
ดก     ดวง     ดวง     ดวน     ดอง     ดอย     ดัด     ดัน     ดาม     ดําเนิน     ดิบ 
 
เดง     เดือย     แด                   

 
ตด     ตวง     ตอม     ตะกรอ     ตะกละ     ตะเกียง     ตะโพก     ตั๋ว     ตําลึง     ตึง 
 
ตุน     เตย     เตาหู     เติบ     เตือน     ไต 

 
ถม     ถอม     ถัก     ถิน่     เถอะ     แถบ     แถม     ไถ 

 
ทด     ทน     ทวง     ทวด     ทอน     ทอย     ท่ัว     ท่ิม     ทุบ     ทุม     แท                
ธุระ                

 
นวด     นวม     นะ     นาม     นินทา     นุน     นุม     เนย     เนียน     แนน     โนน 

 
บด     บม     บวง     บวม     บะหมี่     บันทึก     บันทึก     บา     บาก     บุหรี่     บูด      
เบง     เบ็ด     เบี้ย     แบน     โบ     ใบ                 
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ปน     ประกอบ     ประเคน     ประเดี๋ยว     ประถม    ประทัด    ประเมิน    ปอง     ปอน      
ปม     ปาย     ปงปอง     ปน     ปูด     เปล     โปง                

 
ผอน     ผอม     ผืน     เผลอ     เผือก     แผน     โผ            

 
ฝอย     ฝก     ฝาน     ฝก     เฝอก             

 
พน     พลู     พวง     พน     พิธ ี    พุม     เพดาน              

 
ฟรี     ฟอน     ฟู                    

 
ภาระ             

 
มวน     มะเร็ง     มัก     มันแกว     มั่น     มุม     เมาะ     ไมตรี 

 
ยอน     ยอย     ยัน     ย้ํา     ยึด     ยืด     ยื่น     ยุง     เยี่ยว     เยื่อ     แยง     โยก 

 
รอง     รอด     รอน     รอย     ระกํา     ระบาย     ระเบิด     ระยํา     ระลึก     ระแวง      
รั้ว     ราง     ริ้ว     รุน     รุน     แรด               

 
ลม     ลวก     ลวง     ลอ     ลอก     ลอม     ละออง     ล่ัน     ลาม     ลํา     ล้ิน     ลึก      
ลุย     เลว     เลอะ     เล่ือน     แล     โลก 

 
วน     วัง     วัย     วา     วิว     วุน     เวา              

 
สวะ     สอ     สอ     สอย     สะกด     สะดุด     สะบดั     สะใภ     สัน     สั่น     สาน      
สาม ี    สําลี     สุม     เสียว     แสง     แสน     แสบ            

 
หม่ี     หวง    หวง    หวด    หวย    หอบ    หารือ    หาง    หาบ    หาว    เหาะ    ไหม       
       

 
อักเสบ     อา     อาง     อาเจียน     อาย     อาสา     อําลา     เอย 

 
เฮฮา              

 
กบเหลาดินสอ     กอกนํ้า     กับดัก     กานํ้า    กํามือ    กําบัง    กําไร     กําลังกาย      
 
กินเล้ียง     เกี่ยวของ     แกไข     แกงคั่ว     แกวหู     ไกโตง     ไกยาง 

 
ขอบใจ     ขอบฟา     ขั้นตอน     ขับรอง      ขางเคียง     ขาวตมมัด     ขาวราดแกง      
 
ขาวหมูแดง     ขาวหอ     ขาศึก    ขีด้ิน    ขี้ตา    ขี้ผง    ขี้เล็บ    เข็มฉีดยา    เขาที     
 
แขกเมือง     ไขดาว     ไขเจียว     ไขดัน     ไขดาว     ไขพะโล     ไขมาลาเรีย 

 
คนจน     คนใช     คนซื้อ     คนดี     คนตาย     คนโท     คนควา     คมนาคม      
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คอยยังช่ัว     คัดลายมือ     คันนา     คันสง    คางคาว    คาถา     คําตอบ     คําถาม      
 
คําสั่ง     คุกเขา             

 
งดงาม     งมงาย     งอกงาม     งานศพ     งายดาย 

 
จนกระทั่ง     จําเปน     จําพวก     เจ็บไข     เจ็บไขไดปวย     เจานาย     ใจราย 
 
ชมเชย     ชมพู     ชอฟา     ชอนชา     ชัยชนะ     ชายแดน     ชาวประมง     ช่ืนใจ      
 
ชุดนอน     ชุมนุม     ชุมช่ืน     เชิงเขา     เชิญธง            
 
ซอมแซม              

 
ดอกแกว     ดอกโกสน     ดอกซอนกล่ิน     ดอกเฟองฟา     ดอกมะเขือ     ดอกรักเร      
 
ดังน้ี     ดินรวน     ดินสอสี     ดูเลน     ไดแก        

 
ตนกะเพรา      ตนกาแฟ      ตนควํ่าตายหงายเปน       ตนคุณนายต่ืนสาย         ตนแค  
 
ตนชงโค ตนชะอม ตนตะไคร ตนแตงโม ตนทับทิม ตนนุน            
 
ตนเทียน      ตนบานช่ืน     ตนบานไมรูโรย     ตนเฟองฟา     ตนมะกอก       ตนมัน             
 
ตนลางสาด     ตนวาน        ตนสะแก  ตนสะตอ       ตนสัก      ตนออย  
                           
ตอรอง        ตอสูตักเตือน           ตัวผู        ตาราง      ตารางสอน      ตายโหง 
                
ติดตาม     ตีลังกา     ตุมหู      เตนรํา      เตียงนอน      แตกตาง         แตงไทย 
 
ถกเถียง        ถายเท       ถือศีล 
 
ทดลอง     ทดสอบ      ทอผา        ทองคํา     ทองฟา     ทันทีทันใด     ทับทิม 
  
ทานํ้า       ท่ีน่ัง        ทุกที       เทากับ    
 
นกกระจอก     นกยูง     นกอินทรี      นองสาว     นอยใจ     นักกีฬา    นาเกลียด      
 
นาขัน      นางฟา      นานมาแลว  นายทาย      นําหนา     นํ้าใจ      นํ้าทวม    
 
นํ้าประปา      นํ้ายา      นํ้าเย็น      นํ้าอัดลม      น้ิวเทา       แนะนํา 
 
บอกใบ       ใบตอง                   
 
ปกปกรักษา       ปลากัด      ปลาตะเพียน       ปดทอง      ปนปาย        ปูมา         
 
ผาถุง      ผาใบ     ผาพันคอ     ผาโพกหัว     ผีกองกอย       ผูขาย     ผูปวย  
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แผนท่ี      แผนดิน  
               
พระเจาลูกเธอ       พอขุน      พังพอน       พี่นอง    พี่เล้ียง      พื้นดิน    พื้นท่ี 
        
พุมไม       พูกัน      พูดคุย      พูดปด        เพื่อนบาน  
 
ฟองน้ํา       ฟอนรํา    
 
ภายนอก            
      
มดแดง       มาลาย      มากระดก     มิฉะน้ัน     เมืองไทย     แมแต     ไมตะเคียน       
 
ไมถูบาน      ไมไผ     ไมเรียว      แมครัว 
 
ยากันยุง        ยาสูบ      ยางพารา      เย็บปกถักรอย    เยี่ยมเยียน         
 
รมไม      รมรื่น      รวบรวม      รับผิดชอบ      รับมือ         รบัสั่ง         รายได   
 
รายรํา      รุงเชา      รุงเรือง    รุนแรง      รูเรื่อง       เริ่มตน      เรอืบิน      เรือใบ 
 
เรือพาย เรื่องราว       โรงงาน       โรงสี 
 
ลงมือ       ลอมวง        ลับตา       ลายมือ      ลําตัว      ลืมตา      ลูกคา     ลูกจัน    
 
ลูกชาย     ลูกนอง      ลูกสูบ     ลูกเสือชาวบาน     ลูกอม       เล็ม        เลอะเทอะ 
 
ไลขับ       ลําพัง       ลูกนิมิต        เลาเรียน 
 
วอดวาย        วันเกิด      วันท่ี      วันรุงขึ้น     วิ่งเปยว       วิ่งหนี      แวนตา             
 
สมเชง      สองแสง      สามแยก     สายตา      สายไฟ     สบิลอ      สีชมพ ู     สีเทา         
 
สีนํ้า       สีฟา       สูดดม       เสือดาว       เสื้อยืด      สํานักงาน       สุดทาย 
 
หนาตา       หนาผาก    หนาฝน     หนาอก      หนูตะเภา     หมาบา      หรี่ตา              
 
หองฉุกเฉิน     หัวผักกาด       หมอแกง 
 
อดทน       อบอาว   ออกกําลัง            ออกลูก       อับปาง   
                              
กตัญู       กติกา      กรอง       กระยาสารท      กล     กลอน       กลอม     กลัก    
 
กษัตริย     กันดาร      เกรด      เกล็ด      เกล้ียงเกลียว      เกวียน      เกียรติ 
 
แกลลอน     กลอ      กุฏิ     แกลบ 
 
ขจัด        ขมา         ขยับ     ขยาย       ขวิด 
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ครอง       ครั่ง      คราด      คลอด       คลาย      เคล็ด 
 
จราจร 
 
ฉลาด        ฉันท            
 
ช็อกโกแลต        เช็ค      เชลย                                    
 
ซาหร่ิม   
 
ตลิ่ง       ตะแกรง        ตั๊กแตน   
 
ถลม       ถวิล             
 
เทอม       แท็กซี่         
 
ธนาคาร        ธาตุ          
 
นคร        
 
บน        บรรดา        บริการ        บริจาค       บริษัท        บรสิุทธ์ิ      บําเพ็ญ      
 
บาป       บุตร       เบอร       แบดมินตัน        แบบทดสอบ      
 
ปกติ        ปฏิวัติ      ประกาศ       ประพฤติ      ประเภท      ประวัต ิ      ประสงค                
       
ประหยัด     ประหลาด     ปรากฏ      ปลิว      ปจจัย      ปญหา     เปรต      เปรียบ      
 
โปรตีน      ไปรษณีย      ประมาท     ประมขุ     ปลอม     ปล๊ัก    เปลือง      โปรด  
 
ผลัด          ผลิต        ผสม              
 
พนม       พรม      พลัด       พล่ัว      พลิก     พิจารณา      พิมพ     พิเศษ     เพชร            
       
แฟลต            
 
ภูษา         มน           มลาย        มะปริง         มัธยม    มารยาท       เมร ุ
 
ระหวาง             รางวัล             
 
ฤๅษี         
 
ลักษณะ            ลาภ               
 
วัสด ุ                วิหค               
 
ศาล                 ศีล                             เศรา          
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สงกรานต         สงคราม       สติ       สนอง       สน่ัน      สนิท      สภาพ       สมาน 
 
สรรเสริญ       สรุป        สลบ        สลับ       สวรรค        สวิตช      สังเกต       สงัขยา    
 
สัปดาห       สัมพันธ      สามารถ      สาร     สาหัส        สาเหตุ     สําเร็จ         สูตร    
 
เสิรฟ      เสมอ       เสริม       
 
หงส         หนาม      หมก      หมวด      หมัด      หยอน      หยัก      หยาบ     หลง      
          
หวาย       เหตุ       เหรียญ      เหลว        เหล่ียม       เหลียว      เหวี่ยง 
 
อธิษฐาน        อนุญาต      อนุบาล        ออกซิเจน       อารมณ      อาวุธ      อินทรี    
 
อุจจาระ      อุทิศ      อุปกรณ     โอกาส      โอรส                         
 
 
คําพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปท่ี ๓ ตอ 
 
กงการ        กรรมกร        กรรมการ       กลวยไม        กลวยหอม      กลองขาว          
 
กลองดนิสอ        กลับบาน       กลางคืน       กลางวัน       กอสราง       กากบาท 
               
การกีฬา       การคูณ       การงาน        การนอน      การบวก      การบํารุงรักษา 
   
การบาน      การปองกัน      การพักผอน      การแพทย     การระวัง      การรักษา 
      
การเรียน      การเลาเรื่อง      การศึกษา      กาลครั้งหน่ึง       กิจกรรม      กิจการ     
 
กิโลกรัม          กิโลเมตร         เกรงใจ            เกียจคราน        
 
ขนมกลวย     ขนมไข       ขนมครก       ขนมเคก      ขนมจีน      ขนมช้ัน       ขนมตาล 
 
ขนมเทียน       ขนมบัวลอย      ขนมปง        ขนมเปยกปูน      ขยายพันธุ        ขอโทษ 
            
ของขวัญ        ของหวาน       ของแหลม       ขอบคุณ       ขัดสมาธ ิ      ขาราชการ 
        
ขาดแคลน       ขาวเกรียบกุง       ขาวปลาอาหาร     ขาวเปลือก       ขาวสาร       
 
ขาวเหนียว       ขาวหมกไก      ขี้เกียจ      ขี้ไคล      เข็มกลัด       เขาพรรษา     ไขหวัด 
 
คณิตศาสตร   ครอบครัว      ครูบาอาจารย      ความกตัญู      ความเขาใจ     ความ 
 
เคยชิน       ความเคารพ       ความเจริญ       ความช่ัว       ความดี       ความทุกข 
        
ความเปนอยู       ความเมตตา       ความรมเย็น      ความรัก       ความรู    ความรูสึก 
  
ความสวยงาม   ความสะอาด       ความสําคัญ      ความสุข     ความหนาว        
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ความอบอุน       คําปฏิญาณ      คําศัพท       คุณครู        คุณตา           คุณธรรม 
 
คุณนา        คุณนาย        คุณปา        คุณปู          คุณพอ        คุณพี ่        คุณแม   
 
คุณยา        คุณยาย         คุณลุง       คุณหมอ       คุณอา       เครื่องกระปอง 
 
เครื่องแกง      เครื่องเขียน      เครื่องครัว      เครื่องใช      เครื่องแตงกาย    เครื่องนอน 
        
เครื่องบังคับ      เครื่องบิน      เครื่องแบบ       เครื่องปรุง       เครื่องมือ       เครื่องยนต 
        
เครื่องเรือน       เครื่องเลน       เครื่องหมาย 
 
งานประดิษฐ    
 
จดหมาย     จริยศึกษา      จักรยาน     จักรยานยนต    จิตใจ     จุดประสงค      เจาหญิง       
 
ชนชาต ิ       ชอนกลาง        ชอนสอม        เช้ือโรค        แชรบอล           
 
ซ่ือสัตย             
 
ดวงจันทร       ดวงอาทิตย       ดอกกระดาษ      ดอกกลวยไม      ดอกกุหลาบ       
 
ดอกคุณนายต่ืนสาย       ดอกเบญจมาศ       ดอกพุทธรักษา        ดอกหงอนไก      
 
ดินเหนียว         เด็กหญิง          โดยสาร 
 
ตนกลวย        ตนกุหลาบ       ตนขนุน       ตนขี้เหล็ก      ตนตาล        ตนนางกวัก        
ตนฝรั่ง       ตนพริก         ตนพุทรา        ตนมะกรูด         ตนมะขามเทศ       ตนมะปราง     
 
ตนมะปริง        ตนมะพราว        ตนมะมวงหิมพานต       ตนยูคาลิปตัส        ตนแอปเปล    
 
ตนองุน        ตลาดนัด         ตักบาตร      ตัวคูณ        ตัวเลข     ตัวหาร      ตัวอยาง       
 
ตาเขยง        ตางประเทศ        ตูโชว        เตรียมตัว         เตาแกส             
 
ถอยหลัง         ถั่วเหลือง         ถายรูป  
 
ทหารเรือ        ทอดกฐิน       ทอดพระเนตร       ทะเลทราย       ท้ังหมด       ท้ังหลาย      
     
ทําบุญ       ทําเวร       ทิวทัศน      ทีหลัง     ทุกขสุข      เทพารักษ      โทรทัศน 
  
โทรศัพท 
 
ธงชาติ          ธรรมชาติ         ธรรมดา          ธุรกิจ    
 
นมัสการ        นอนหลับ       นางพยาบาล       นาฏศิลป       นายพราน        นํ้าตาล 
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นํ้าพริก       นํ้ามนต        นิดหนอย       ในหลวง           
 
บวชชี        บวชนาค          บาดแผล          บาสเกตบอล       บิณฑบาต        บุญคุณ 
 
ปกครอง          ปกคลุม           ประเทศชาติ      ประสบการณ       ปลอกหมอน      
 
ปลอดโปรง       ปลอดภัย       ปลาวาฬ         ปลาหมึก        ปลาหวาน       ปกษใต           
 
ปานกลาง        เปล่ียนแปลง       แปรงสีฟน 
 
ผงชูรส          ผลไม         ผลผลิต         ผิวหนัง         ผูปกครอง       ผูหญิง              
 
ผูอํานวยการ        แผเมตตา        ฝาผนัง 
 
พนมมือ          พรวนดิน       พระมหากษัตริย         พระธาต ุ         พระบรมโอรสาธิราช 
    
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       พระบารม ี       พระคุณพระพุทธเจา        พระพุทธรปู     
 
พระมเหส ี      พระราชกรณียกิจ       พระราชดําร ิ       พระราชดําเนิน        พระราชทาน 
 
พระราชวัง       พระราชโอรส        พระสงฆ        พระองค       พระอาทิตย     พระอินทร  
        
พริกขี้หนู        พริกไทย         พรุงน้ี        พลเมือง         พลศึกษา         พลาสติก   
 
เพลงชาติ        เพลงปลุกใจ        เพลิดเพลิน       พังทลาย         เพาะปลูก          
 
ฟุตบอล            
 
ภาพยนตร       ภารโรง            ภูมิใจ    
 
มอบหมาย       มอเตอรไซค       มะขามเทศ        มะเขือเทศ        มันสําปะหลัง 
 
มาฆบูชา         มาหมุน        แมเฒา          แมลงวัน         แมลงหว่ี         ไมคอย 
 
ไมกวาด          ไมแขวนเสื้อ        ไมบรรทัด 
 
ยารักษาโรค     ยาเสพติด         ยาหยอดตา       ยุวกาชาด         เยาวชน             
 
รถกระบะ         รถเกง              รถเข็น             รถแขง             รถเครื่อง            
 
รถจักรยานยนต         รถจักรยาน     รถโดยสาร        รถตํารวจ        รถถัง        รถไถ 
  
รถทัวร         รถแท็กซี่         รถบรรทุก      รถบสั         รถประจําทาง       รถพยาบาล 
 
รถไฟ        รถมอเตอรไซค       รถเมล        รถยนตรถสองแถว        รถชาติ                  
 
รองเพลง         รัชกาล        รับราชการ         ราชสาสน        ราชสีห     ราชาศัพท     
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รูปภาพ          โรงพยาบาล 
 
ฤดูรอน          ฤดูหนาว           
 
ลงโทษ          ลักขโมย        ลําคลอง         ลําธาร          ลิปสติก       เลขคณิต 
 
ลูกบอล         ลูกศิษย 
 
วงกลม         วอลเลยบอล      วันเขาพรรษา      วันจันทร       วันพฤหัสบดี       วันพุธ 
 
วันมาฆบูชา        วันวิสาขบูชา         วันศุกร         วันเสาร        วันออกพรรษา 
    
วันอังคาร        วันอาทิตย       วันอาสาฬหบูชา       วาดรปู      วิ่งผลัด       วิสาขบูชา    
 
ศาลากลาง        ศาสนาคริสต     ศาสนาพุทธ      ศาสนาอิสลาม    เศษกระดาษ 
 
เศษอาหาร         
 
สงเสริม         สถานท่ี        สถานีตํารวจ      สถานีอนามัย      สนุกสนาน      สม่ําเสมอ     
 
สมเขียวหวาน       สมุดวาดเขียน       สวดมนต       สวนสัตว       สวนหยอม      สัตวปา  
 
สามเณร         สารวัตร        สีคราม              สีนํ้าตาล           สีเหลือง           สี่เหล่ียม 
 
สุขภาพ         สุนัขจ้ิงจอก       สุภาพ        สูตรคูณ        เสือโครง        เสื้อกันหนาว     
 
เสื้อกลาม         แสงสวาง        แสงอาทิตย       ใสบาตร      ไสกรอก           
 
หงอนไก           หนังจีน             หนังไทย         หนังสะต๊ิก           หนังสือพิมพ 
 
หนังสือเรียน       หนาหนาว         หมอนขาง         หมากเก็บ         หมอกฮอส 
       
หลวงปู          หลวงพอ        หลังคา         หลับตา       หวานเย็น       หองพยาบาล 
  
หารสั้น        หุนยนต        หูหนวก         เหตุการณ        แหนาค        แหลกลาญ 
 
อยางไร        ออกพรรษา       ออนหวาน      อาจารยหญ       อาทิตย        อุบัติเหตุ      
 
 
 
 
 
 
http://www.thaitownusa.com/frontnews/frmNews_View.aspx?Conn=Thai&NewsNo=080400
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