
23課
おなか ทอ้ง

らくだ อูฐ

リサイクル น ำกลบัมำใชใ้หม่

　リサイクルこうじょう 　リサイクル工場 โรงงำนผลิตส่ิงของท่ีจะน ำกลบัมำใชใ้หม่

きっぷ 切符 ตัว๋, บตัรโดยสำร

ていき 定期 บำงคร้ังบำงครำว

けん 券 บตัร, คูปอง,ตัว๋

　ていきけん 　定期券

ベンチ มำ้นัง่  

ペットボトル ขวดPET

あぶら 油 น ้ำมนั

　てんぷらあぶら 　天ぷら油 น ้ำมนัส ำหรับทอด

パック กล่องบรรจุภณัฑ์

　ぎゅうにゅうパック 　牛乳パック กล่องนม

びん 瓶 ขวด 

トイレットペーパー กระดำษช ำระ

どうろ 道路 ทำง, ถนน, ทำงสญัจร

ざいりょう 材料 เคร่ืองปรุง, วสัดุ, วตัถุดิบ

カーペット พรม, พรมปูพ้ืน

ボタン ปุ่ ม

みぎ 右 ขวำ

ふた ฝำ

でんき 電気 ไฟฟ้ำ  

ひだり 左 ซำ้ย

こうさてん 交差点 ส่ีแยกไฟแดง

しみん 市民　 พลเมือง

　しみんびょういん 　市民病院 โรงพยำบำลอ ำเภอ

きせつ 季節 ฤดู, หนำ้

うき 雨季 ฤดูฝน, หนำ้ฝน

かんき 乾季 ฤดูแลง้, หนำ้แลง้

ตัว๋เดือน บตัรโดยสำรท่ีใชใ้นระยะเวลำท่ีก ำหนด บตัรโดยสำรรำย
เดือน
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ひさしぶり 久しぶり ไมไ่ดเ้จอกนันำน

せんじつ 先日 วนัก่อน 

なる　Ⅰ ～ ข้ึน, กลำยเป็น

でる　Ⅱ 出る　 ออก

あく　Ⅰ 開く เปิด

つく　Ⅰ 　 (ไฟ)ติดอตัโนมติั

ながれる　Ⅱ 流れる ไหล

きえる　Ⅱ 消える (ไฟ)ดบั  

まがる　Ⅰ 曲がる เล้ียว 

わたる　Ⅰ 渡る ขำ้ม

あずける　Ⅱ 預ける ฝำกของ 

つづく　Ⅰ 続く ต่อเน่ือง, ด ำเนินต่อกนัไป 

きこえる　Ⅱ 聞こえる ไดย้ิน

きたない 汚い สกปรก

じょうぶ[な] 丈夫[な] แขง็แรง, ทนทำน

～め ～目 ～ท่ี　～(เช่น คน,วนั,เล่ม ท่ี1, 2)

―ちょうめ ―丁目 หมู่ท่ี ―

まっすぐ ตรงไป

じつは 実は คือว่ำ..., จริงๆแลว้...

～など เช่น ～เป็นตน้

シンガポール ประเทศสิงคโปร์

サミットぎんこう サミット銀行 ธนำคำรสมิท

にしまち 西町 เมืองนิชิมำจิ
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24課
バイオリン 　 ไวโอลิน

かたて 片手 มือขำ้งเดียว

トラック 　 รถบรรทุก

ハンバーガー แฮมเบอร์เกอร์

けいさん 計算 กำรค ำนวณ

さる 猿 ลิง

イルカ ปลำโลมำ

ダイビング กำรด ำน ้ำ

ざぜん 座禅 ศำสนำพทุธนิกำยเซน

げんきん 現金 เงินสด

おとな 大人 ผูใ้หญ่

むすこ 息子 ลูกชำย

むすめ＊ 娘 ลูกสำว

ママ 　 แม,่  มำรดำ

パパ＊ พอ่,  บิดำ

じ 字 ตวัอกัษร, ตวัหนงัสือ

キャンプ คำ่ย

～じょう ～場 ท่ี  สถำนท่ี  ลำน 

　キャンプじょう 　キャンプ場 สถำนท่ีตั้งคำ่ย

インタビュー　 กำรสมัภำษณ์

インタビューシート 　　 เอกสำรส ำหรับกำรสมัภำษณ์

めんせつ 面接 กำรสมัภำษณ์

ほいくえん 保育園 สถำนท่ีรับเล้ียงเดก็เลก็

こくせき 国籍 สญัชำติ 

ねんれい 年齢 อำยุ

きょか 許可 กำรอนุญำต, กำรอนุมติั
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～しょう ～証 บตัร, ใบ

　きょかしょう 　許可証 ใบหรือบตัรรับรอง, ใบหรือบตัรอนุญำต

けいけん 経験 ประสบกำรณ์

りゆう 理由 เหตุผล 

おりがみ 折り紙 กำรพบักระดำษ 

ひるま 昼間 กลำงวนั

ようす 　 สภำพ, ท่ำทำง 

はしる　Ⅰ 走る ว่ิง

よやくする　Ⅲ 予約する จอง, ส ำรอง(ท่ีนัง่)

わる　Ⅰ 割る ท ำ ～　แตก

ダウンロードする　Ⅲ ดำวน์โหลด

しらべる　Ⅱ 調べる ตรวจสอบ, ตรวจดู, สอบสวน

なげる　Ⅱ 投げる ขวำ้ง, ปำ, โยน

うける　Ⅱ 受ける 　 ผูเ้ขำ้รับกำรสอบสมัภำษณ์

さいようする　Ⅲ 採用する กำรจำ้งงำน 

うごく　Ⅰ 動く เคล่ือนท่ี, เคล่ือนไหว, เล่ือน

ごぞんじだ ご存じだ รู้, ทรำบ  

―かこく ―か国 ―ประเทศ

―キロ(キロメートル）(㎞） ―กิโลเมตร

―こ ―個 ―กอ้น, เมด็, ลูก...

―センチ(センチメートル）(cm） ―เซนติเมตร

―さつ ―冊 ―ฉบบั เล่ม

こんな แบบน้ี, ขนำดน้ี, อยำ่งน้ี

そんな＊ เช่นนั้น, อยำ่งนั้น, แบบนั้น

あんな＊ อยำ่งโนน้, แบบโนน้, อยำ่งโนน้

あれ อำ้ว! เอะ๊! ค ำอุทำนแสดงควำมประหลำดใจ

～しか มีแต่ ～　เท่ำนั้น
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いかがですか。 คิดอยำ่งไร（ค ำพดูสุภำพ ）

りょうごく 両国 เรียวกกกุ

かまくら 鎌倉 คำมำคุระ

しもだ 下田 ชิโมดะ

ひめじ 姫路 ฮิเมจิ

なは 那覇 นำฮำ

かのうけい 可能形 กริยำรูปแสดงควำมสำมำรถ
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25課
ユーモア 　 อำรมณ์ขนั

にんき 人気 ไดรั้บควำมนิยม

し 詩 ร้อยกรอง, บทกวี

しめきり 締め切り เส้นตำย, หมดเขต

データ ขอ้มลู

はんにん 犯人 ผูร้้ำย, คนร้ำย, อำชญำกร

てぶくろ 手袋 ถุงมือ

～つもり 　 จะ～, ควำมตั้งใจ

メンバー 　 สมำชิก

めんきょ 免許 ใบอนุญำต, บตัรอนุญำต 

やちん 家賃 คำ่เช่ำ 

ひあたり 日当たり สภำพท่ีโดนหรือถูกแดด 

ぶんかさい 文化祭 งำนเทศกำลทำงวฒันธรรม

ミュージカル ละครเพลง

ひみつ 秘密 ควำมลบั

おくれる　Ⅱ 遅れる สำย, ล่ำชำ้, เลยก ำหนด

かんがえる　Ⅱ 考える คิด นึกคิด  

かくにんする　Ⅲ 確認する กำรยืนยนั, กำรตรวจสอบใหแ้น่ชดั

もうしこむ　Ⅰ 申し込む กำรสมคัร

でる　Ⅱ 出る　 ออก

パンクする　Ⅲ 　 ยำงแตก

たのむ　Ⅰ 頼む ขอร้อง ออ้นวอน 

こたえる　Ⅱ 答える ตอบ

さそう　Ⅰ 誘う เชิญ ชวน ชกัชวน

とる　Ⅰ 取る　 รับ (ใบอนุญำต)

かう　Ⅰ 飼う เล้ียง (สตัว)์

おぼえる　Ⅱ 覚える จดจ ำ, จ ำได้
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かっこいい เท่  

―はく／ぱく ―泊 คำ้ง ―คืน,  พกั―คืน

ほかに นอกจำกน้ี 

もうすぐ อีกสกัครู่

かならず 必ず แน่ๆ, อยำ่งแน่นอน

みどりまち みどり町 มิโดริมำจิ

しみんセンター 市民センター ศนูยบ์ริกำรประชำชนของเขตหรืออ ำเภอ
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26課
ほけん 保険 กำรประกนั, กำรค ้ำประกนั

　ほけんしょう 　保険証 บตัรประกนัสุขภำพ

かしだし 貸し出し ใหย้ืม ～ ออกไป

　かしだしカード 　貸し出しカード บตัรยืมคืน

ビザ วีซ่ำ

とっきゅう 特急 รถด่วนพิเศษ

　とっきゅうけん 　特急券 บตัรโดยสำรหรือตัว๋รถด่วนพิเศษ

しん～ 新～ ～ใหม่

せいひん 製品 ผลิตภณัฑ์

　しんせいひん 　新製品 ผลิตภณัฑใ์หม่

セルフタイマー เคร่ืองจบัเวลำอตัโนมติั

フラッシュ แฟลช

どうが 動画 ภำพเคล่ือนไหว

ひづけ 日付 วนัเดือนปี 

ガイドブック หนงัสือน ำเท่ียว

りょかん 旅館 โรงแรมแบบญ่ีปุ่ น

ストレス 　 เครียด

せいふく 制服 เคร่ืองแบบ

しゃちょう 社長 ผูจ้ดักำรบริษทั

はなし 話 ค ำพดู

ほうこく 報告 กำรรำยงำน　～

　ほうこくしょ 　報告書 เอกสำรรำยงำน   

がっかい 学会 กำรประชุมทำงวิชำกำร

スケジュール ก ำหนดกำร, ตำรำงเวลำ

ちょうさ 調査 กำรส ำรวจ

　アンケートちょうさ 　アンケート調査 แบบสอบถำม

けっか 結果 ผลลพัธ์

　ちょうさけっか 　調査結果 ผลกำรส ำรวจ

はいしゃ 歯医者 ทนัตแพทย,์ หมอฟัน

チップ ทิป

しょうがくせい 小学生 เดก็ประถมศึกษำ
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みぶんしょうめいしょ 身分証明書 บตัรประจ ำตวัประชำชน

たからもの 宝物 ของมีคำ่, ทรัพยส์มบติั

がっしゅく 合宿 กำรเขำ้คำ่ยฝึกอบรม

プロ มืออำชีพ

いる　Ⅰ 要る จ ำเป็น, ตอ้งกำร

いれる　Ⅱ 入れる　 แทรก, ใส่

じゅうでんする　Ⅲ 充電する กำรชำร์จไฟหรือแบตเตอร่ี

やすむ　Ⅰ 休む　 หยดุหรือขำด

かんじる　Ⅱ 感じる รู้สึก 

しゅっせきする　Ⅲ 出席する กำรเขำ้ชั้นเรียน

さんかする　Ⅲ 参加する กำรเขำ้ร่วม (กิจกรรม งำน ประชุม) 

―パーセント（％） 　 เปอร์เซ็นต,์ ร้อยละ

またこんど また今度 พบกนัใหมโ่อกำสหนำ้

よかったら ถำ้　～　ก ็～

げんばくドーム 原爆ドーム หออนุสรณ์สถำนระเบิดปรมำณู

サミットしゃ サミット社 บริษทัสมิท

うりば 売り場 ท่ีจ  ำหน่ำย, แผนกจ ำหน่ำย, จุดขำย
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27課
アレルギー โรคภูมิแพ้

かいだん 階段 บนัได  

のど คอ

きぶん 気分 อำรมณ์, ควำมรู้สึก

せき ไอ

かいぎ 会議 กำรประชุม

しゅっちょう　 出張　 กำรเดินทำงไปท ำธุรกิจ กำรท ำงำนนอกสถำนท่ี

じきゅう 時給 คำ่แรงเป็นรำยชัว่โมง

ウエートレス พนกังำนเสิร์ฟ(หญิง)

スーツ ชุดสูท

（お）みまい （お）見舞い กำรไปเยีย่มไข ้ 

どうそうかい 同窓会 งำนเล้ียงรุ่น  

れんらくさき 連絡先 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได้

ポップコーン ขำ้วโพดคัว่

かつどう 活動 กิจกรรม, กำรเคล่ือนไหว 

カウンセラー ผูใ้หค้  ำปรึกษำ

げいじゅつ 芸術 ศิลปะ

　げいじゅつがくぶ 　芸術学部 คณะศิลปกรรมศำสตร์

アドバイス ค ำแนะน ำ

ねつ 熱 มีไข้

ゆうがた 夕方 ตอนเยน็, เวลำเยน็

ひく[かぜを～]　Ⅰ 引く[風邪を～] เป็นไขห้วดั

ころぶ　Ⅰ 転ぶ หกลม้ 

やけどする　Ⅲ ถูกไฟหรือของร้อนลวก

とまる　Ⅰ 止まる (รถหรือรถไฟ)หยดุ, จอด 

かよう　Ⅰ 通う ไปกลบัเป็นประจ ำ 

はんたいする　Ⅲ 反対する ตรงขำ้ม, คดัคำ้น, ต่อตำ้น

しんぱいする　Ⅲ 心配する เป็นห่วง เป็นกงัวล

つづける　Ⅱ 続ける ด ำเนินกำรต่อ

つたえる　Ⅱ 伝える บอก, บอกกล่ำว, บอกต่อ, ฝำกบอก 

うらやましい อิจฉำ
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なかなか 　 ไมค่อ่ย ～

だから ดงันั้น, กเ็ลย

～が、～。 ～แต่～

それはいけませんね。 ท ำหรือปฏิบติัอยำ่งนั้นไมไ่ด้

けんじ เคนจิ
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まとめ5
アイスクリーム ไอศครีม

パスポート หนงัสือเดินทำง, พำสปอร์ต

せいのう 性能 ก ำลงัหรือประสิทธิภำพในกำรท ำงำน

ガラス แกว้หรือกระจก

プラスチック พลำสติก

きおん 気温 อุณหภูมิ

あまぐ 雨具 อุปกรณ์กนัฝน เช่น ร่มหรือเส้ือกนัฝน 

～ばあい ～場合 ในกรณี～

としをとる　Ⅰ 年を取る แก่, มีอำยมุำกข้ึน

たのしむ　Ⅰ 楽しむ สนุกสนำน

きをつける　Ⅱ 気をつける ระมดัระวงั 

かわる　Ⅰ 変わる เปล่ียน

おりる　Ⅱ 下りる ลงจำก

くるしい 苦しい ทุกขย์ำก, ล ำบำก, เจ็บปวด

―ど（℃） ―度 เซลเซียส

だんだん คอ่ยๆ

はっきり อยำ่งชดัเจน

ゆっくり ชำ้ๆ, คอ่ยๆ 

じゅうぶん 十分 เพียงพอ

しかし แต่

また อีก, ใหม่
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28課
むし 虫 แมลง

かぎ กญุแจ

カーテン มำ่น

ひきだし 引き出し ล้ินชกั

きんこ 金庫 ตูนิ้รภยั,  ตูเ้ซฟ 

ゆか 床 พ้ืน

かびん 花瓶 แจกนัดอกไม้

しょるい 書類 เอกสำร

かいちゅうでんとう 懐中電灯 ไฟฉำย 

でんち 電池 แบตเตอร่ี

あな 穴 รู

ふくろ 袋 ถุง

もうふ 毛布 ผำ้ห่ม

ニュース ขำ่ว

ボーナス โบนสั

あじ 味 รสชำติ

におい กล่ิน

かぜ 風 ลม

おと 音 เสียง

でんせん 電線 สำยไฟ

つなみ 津波 คล่ืนยกัษซึ์นำมิ

じょうほう 情報 ขอ้มลูขำ่วสำร 

しぜん 自然 ธรรมชำติ

さいがい 災害 ภยัพิบติั, หำยนะภยั

なみ 波 คล่ืน

そら 空 ทอ้งฟ้ำ

ほし 星 ดวงดำว

いか ปลำหมึก

さいきん 最近 เม่ือเร็วๆน้ี, ระยะน้ีหมู่น้ี

たおれる　Ⅱ 倒れる ลม้ลง, โคน่ลง, ล่มป่วย

しまる　Ⅰ 閉まる ปิด 
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やぶれる　Ⅱ 破れる ฉีก ขำด 

かかる[かぎが～]　Ⅰ ใส่(กญุแจ)

ぬれる　Ⅱ เปียก 

かわく＊　Ⅰ 乾く แหง้

おちる　Ⅱ 落ちる ตก หล่น 

おれる　Ⅱ 折れる หกั 

きれる　Ⅱ 切れる ตดั

よごれる　Ⅱ 汚れる สกปรก

できる　Ⅱ 　 ท ำ～เสร็จเรียบร้อยแลว้

にこにこする　Ⅲ ยิม้ ยิม้อยำ่งมีควำมสุข

まぜる　Ⅱ 混ぜる ผสม

ふむ　Ⅰ 踏む เหยียบ, ย  ำ่ 

のばす　Ⅰ 延ばす ยืด, ขยำยใหใ้หญ่ข้ึน 

たたむ　Ⅰ 畳む พบั  

する　Ⅲ รับควำมรู้สึก(เก่ียวกบัรส กล่ิน เสียงเป็นตน้)

とおる　Ⅰ 通る ผำ่น 

キャッチする　Ⅲ ไดรั้บ　～

こまるⅠ 困る เดือนร้อน, ล ำบำก 

ゆれる　Ⅱ 揺れる สั่น, สั่นสะเทือน, สั่นไหว

くわしい 詳しい รู้เร่ืองดี, ละเอียด, รอบรู้

うすい 薄い บำง  

あつい＊ 厚い หนำ

ほそい 細い เรียว, ยำว, แคบ, เพรียว, ผอม

ふとい＊ 太い อว้น

ていねい[な] 丁寧[な] อยำ่งสุภำพ, อยำ่งเรียบร้อย, อยำ่งระมดัระวงั 

へん[な] 変[な] แปลก, ประหลำด

せいかく[な] 正確[な] ถูกตอ้ง

ロマンチック[な] โรแมนติก

さっき เม่ือสกัครู่ท่ีผำ่นมำ

できるだけ เท่ำท่ีท  ำได้
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ですから เพรำะฉะนั้น

ほら ดูซิ

～によると ตำม ～, ตำมท่ี…

だからなんですね。 เป็นอยำ่งน้ีน่ีเอง

これでいいですか。 อยำ่งน้ีไดไ้หม
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29課
みどり 緑 สีเขียว

がくしょく 学食 โรงอำหำรนกัเรียน

ねだん 値段 รำคำ

りょう 量 ปริมำณ

メニュー เมนู

えいよう 栄養 คุณคำ่ทำงอำหำร

バランス ควำมสมดุล

メモ บนัทึก

とかい 都会 เมืองใหญ่

いなか 田舎 บำ้นนอก

がいしょく 外食 กำรไปทำนอำหำรนอกบำ้น

じすい 自炊 กำรท ำอำหำรท่ีบำ้น

しゅうしょく 就職 กำรหำงำนท ำ, กำรไดง้ำนท ำ

こうこく 広告 ป้ำยโฆษณำ

してん 支店 สำขำ

システム ระบบ

しんにゅう～ 新入～ (ของหรือคน) ～ท่ีเขำ้มำใหม่

しゃいん 社員 พนกังำนบริษทั

　しんにゅうしゃいん 　新入社員 พนกังำนเขำ้ใหม่

せんもん 専門 วิชำเอก, เร่ืองท่ีเช่ียวชำญเป็นพิเศษ

けんしゅう 研修 กำรฝึกงำน

フレックスタイム เลือกเวลำไดอ้ยำ่งอิสระตำมขอบเขตท่ีก ำหนดไว้

せきにん 責任 หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ

えいぎょうする　Ⅲ 営業する (ช่วงเวลำ)ท่ีท  ำกำรหรือใหบ้ริกำร 

きがつく　Ⅰ 気がつく รู้ตวัหรืออ่ำนควำมรู้สึกของผูอ่ื้นไดดี้

とめる　Ⅱ 泊める ใหเ้ขำ้พกั  

たいそうする　Ⅲ 体操する ออกก ำลงักำย

きまる　Ⅰ 決まる ก ำหนดไว้
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だす　Ⅰ 出す ลงโฆษณำ

かいはつする　Ⅲ 開発する กำรพฒันำ

かえる　Ⅱ 変える เปล่ียน

ぼしゅうする　Ⅲ 募集する รับสมคัร

てんきんする　Ⅲ 転勤する กำรยำ้ยท่ีท ำงำน, กำรเปล่ียนท่ีท ำงำน

あかるい　 明るい　 สว่ำง ช่ืนบำน ร่ืนเริง 

がまんづよい 我慢強い อดทนอดกลั้น

ほうふ[な] 豊富[な] อุดมสมบูรณ์, มำกมำยหลำยชนิด

きれいずき[な] きれい好き[な] คนท่ีชอบควำมสะอำดสะอำ้น   

かっぱつ[な] 活発[な] คึกคกั, ร่ำเริง, มีชีวิตชีวำ, ว่องไว, กระปร้ีกระเปร่ำ

あんぜん[な] 安全[な] ควำมปลอดภยั

じゆう[な] 自由[な] อิสระ, เสรี

きゅう[な] 急[な] ฉบัพลนั, ทนัที, เร็ว, รวดเร็ว, ด่วน 

いっしょうけんめい 一生懸命 ขยนัขนัแขง็, เอำจริงเอำจงั 

ずいぶん อยำ่งมำก, เหลือเกิน  

～けど、～。 แต่ 

すばるでんき すばる電気 บริษทัจ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำซูบำรุ

みどりでんき みどり電気 บริษทัจ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำมิโดริ 

サミットでんき サミット電気 บริษทัจ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำซมัมิต
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30課
よてい 予定 แผนงำน, ก ำหนดกำร 

いぬごや 犬小屋 คอกสุนขั

うさぎ กระต่ำย

はなたば 花束 ช่อดอกไม้

ぼうえんきょう 望遠鏡 กลอ้งส่องทำงไกล

けんこう 健康 สุขภำพ

かんけい 関係 ควำมสมัพนัธ์

　にんげんかんけい 　人間関係 มนุษยสมัพนัธ์

あいさつ ค ำทกัทำย

かいがい 海外 ต่ำงประเทศ

さばく 砂漠 ทะเลทรำย

いど 井戸 บ่อน ้ำ 

ひょうご 標語 สโลแกน ,คติ  ,ค ำขวญั

じぶん 自分 ตนเอง, ตวัเอง

～ご ～後 หลงัจำก　～

　そつぎょうご 　卒業後 หลงัจำกส ำเร็จกำรศึกษำ

ためる　Ⅱ กกั, เกบ็, สะสม(เงิน) 

こくはくする　Ⅲ 告白する กำรสำรภำพ, กำรเผยควำมในใจ

うえる　Ⅱ 植える ปลูก(พืช) 

ほる　Ⅰ 掘る ขดุ

たてる　Ⅱ 建てる สร้ำง

あたためる　Ⅱ 温める อุ่น ท ำใหอุ่้น

まもる　Ⅰ 守る คุม้ครอง, รักษำ 

じつげんする　Ⅲ 実現する ท ำใหก้ลำยเป็นเร่ืองจริง, กำรปรำกฏเป็นจริงข้ึนมำ

おく 億 ร้อยลำ้น

もっと ～มำกข้ึน

～ために、～ เพ่ือ～
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いこうけい 意向形 กริยำรูปแสดงควำมตั้งใจ

ＡＴＭ
エーティーエム เคร่ือง ATM
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31課
くつした 靴下 ถุงเทำ้

ホワイトボード ไวทบ์อร์ด, กระดำนขำว

プラグ ปลัก๊

かべ 壁 ผนงั

ざぶとん 座布団 ท่ีรองนัง่แบบญ่ีปุ่ น

ひじょうぐち 非常口 ทำงออกฉุกเฉิน

あんない 案内 แนะน ำ, ช้ีแจง

ひょう 表 ตำรำงแสดงรำยกำร

　スケジュールひょう 　スケジュール表 ตำรำงก ำหนดกำร

スクリーン หนำ้จอ

ちゃいろ 茶色 สีน ้ำตำล

Ａ４
エー

　 กระดำษ (ขนำด)A4 

マラソン กำรว่ิงมำรำธอน

　しみんマラソン 　市民マラソン กำรว่ิงมำรำธอนของประชำชน

いいんかい 委員会 คณะกรรมกำร

　じゅんびいいんかい 　準備委員会 คณะกรรมกำรเตรียมกำร

たいかい 大会 กำรแขง่ขนั ～คร้ังส ำคญั

　マラソンたいかい 　マラソン大会 กำรแขง่ขนัว่ิงมำรำธอน

とどけ 届け ใบแจง้, ใบรำยงำน

コース หลกัสูตร

がいこく 外国 ต่ำงประเทศ

ポスター โปสเตอร์

ランナー นกัว่ิง

せいこう 成功 ควำมส ำเร็จ

しょうめいしょ 証明書 ใบรับรอง, วุฒิบตัร, ประกำศนียบตัร

　そつぎょうしょう 　卒業証明書 ปริญญำบตัร, วุฒิบตัร, ประกำศนียบตัร

　　めいしょ

がんしょ 願書 แบบฟอร์มใบสมคัร

まわり 周り รอบๆ, บริเวณรอบๆ

かたづける　Ⅱ 片付ける กำรเกบ็กวำด, กำรจดัเกบ็ใหเ้รียบร้อย

ひやす　Ⅰ 冷やす กำรแช่เยน็
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かざる　Ⅰ 飾る ประดบั ตกแต่ง

しまう　Ⅰ เกบ็รักษำ

かくす　Ⅰ 隠す ซ่อน, ปกปิด, ปิดบงั

けす　Ⅰ 消す ลบ

しめる　Ⅱ 閉める ปิด

かける[かぎを～]　Ⅱ ลอ็ค, ใส่, ติด(กญุแจ)

そのままにする　Ⅲ ปล่อยไวอ้ยำ่งนั้น, ไมต่อ้งเปล่ียนแปลง

だす　Ⅰ 出す เอำ ～ออกมำ

はる　Ⅰ 張る แปะ, ติด, ขึง 

かける　Ⅱ 掛ける แขวน

じゅけんする　Ⅲ 受験する กำรเขำ้สอบ

あぶない 危ない อนัตรำย

ふくざつ[な] 複雑[な] ซบัซอ้น

いよいよ ในท่ีสุดก็

そのほかに นอกจำก～

けっこうです。 結構です。 ไมเ่ป็นไร, ขอบคุณ

どうなっていますか。 ด ำเนินกำรไปถึงไหนแลว้

Ｂ４
ビー

　 กระดำษขนำด B4 
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32課
よぼう 予防 ป้องกนั

　よぼうちゅうしゃ 　予防注射 ฉีด(วคัซีน)ป้องกนัโรค

マスク หนำ้กำกหรือผำ้คำดปำกหรือจมกู

うがい กลั้วคอ

ビタミンC
　　　　　　　　　　シー วิตำมินซี

よふかし 夜更かし กำรนอนดึก, กำรอยูดึ่ก

まいご 迷子 หลงทำง

ローラースケート สเกต็ลอ้เล่ือน

サングラス แว่นกนัแดด

おめん お面 หนำ้กำกสวมหนำ้

きぼう 希望 ควำมหวงั

ほうちょう 包丁 มีดท ำครัว

かわ 皮 เปลือกผลไม้

ケチャップ ซอสมะเขือเทศ

けいかく　 計画　 วำงแผน

あん 案 แนวคิด, ขอ้เสนอ

　けいかくあん 　計画案 วำงแผนโครงกำร, ขอ้เสนอ

あそび 遊び กำรละเล่น

　ボールあそび 　ボール遊び เล่นลูกบอล

きっさてん 喫茶店 ร้ำนกำแฟ

ご～ ค ำน ำหนำ้ค  ำต่ำงๆเพ่ือแสดงควำมรู้สึกท่ีสุภำพ

　（ご）いけん 　（ご）意見 ควำมคิดเห็น

お～＊ ค ำน ำหนำ้ค  ำต่ำงๆเพ่ือแสดงควำมรู้สึกท่ีสุภำพ

みらい 未来 อนำคต

きょうみ 興味 ควำมสนใจ

はやる　Ⅰ ระบำด

とる　Ⅰ 取る รับ
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つける　Ⅱ 　 ติด

むく　Ⅰ ปอกเปลือกผลไม้

きんしする　Ⅲ 禁止する หำ้ม

あたる　Ⅰ 当たる ถูก(เช่นลูกฟตุบอลกระเดน็มำโดน)

とぶ　Ⅰ 飛ぶ บิน

いただく　Ⅰ 頂く เวลำมีผูอ่ื้นใหข้อง ก่อนท่ีจะรับคนญ่ีปุ่ นจะพดูว่ำอิตะดะกิมสั

ゆっくり 　 ～ตำมสบำย

―はい／ばい／ぱい ―杯 ลกัษณะนำม เวลำนบัแกว้ 

～でも 　 แต่

～をおねがいします。 ～をお願いします。 ขอ～
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まとめ6
おばけ お化け ผี

かいてんずし 回転ずし ร้ำนซูชิแบบบริกำรผำ่นสำยพำน

(お)きゃく(さん) （お）客（さん） ลูกคำ้ 

きんいろ 金色 สีทอง

ひかる　Ⅰ 光る เป็นประกำย, แวววำว

まわる　Ⅰ 回る หมนุ

のせる　Ⅱ 載せる เอำ ～ วำงบน ～

かかる　Ⅰ 掛かる แขวนไว ้

えらぶ　Ⅰ 選ぶ เลือก 

―さら ―皿 ―จำน
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33課
しょうがくきん 奨学金 ทุนกำรศึกษำ

タクシー รถแทก็ซ่ี

スタンプ ประทบั(ตรำ)

クーポン คูปอง

ミス ควำมผิดพลำด

はやねはやおき 早寝早起き กำรรีบเขำ้นอนแลว้ต่ืนตอนเชำ้

きゅうりょう 給料 เงินเดือน

じょうけん 条件 เง่ือนไข, ขอ้ตกลง

ぎじゅつかいはつ 技術開発 กำรพฒันำเทคโนโลยี

～だい ～代 คำ่～　(เช่นคำ่อำหำร, หนงัสือ)

　アルバイトだい 　アルバイト代 คำ่จำ้ง

ゆうめいじん 有名人 บุคคลท่ีมีช่ือเสียง

スタジアム สนำมกีฬำ

ヘッドホン หูฟัง

ちゅうこしゃ 中古車 รถยนตใ์ชแ้ลว้(รถมือสอง)

こしょう 故障 กำรพงั, กำรเสีย 

ちゅうこしゃセンター 中古車センター ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนตใ์ชแ้ลว้(มือสอง)

まにあう　Ⅰ 間に合う ทนัเวลำ

あきらめる　Ⅱ ลม้เลิก(ควำมตั้งใจ)

せんでんする　Ⅲ 宣伝する โฆษณำ

うれる　Ⅱ 売れる ขำยได้

とる　Ⅰ 取る ได　้～　(100　คะแนน)

ながいきする　Ⅲ 長生きする อำยยุืน

いかす　Ⅰ 生かす ใช　้～　เพ่ือกำรด ำรงชีพหรือหำเล้ียงชีพ

はいる　Ⅰ 入る ไดรั้บ(เงิน)

はれる　Ⅱ 晴れる อำกำศดี, อำกำศแจ่มใส

やむ　Ⅰ ฝนหยดุ 

わかい 若い หนุ่ม, สำว

ゆうしゅう[な] 優秀[な] มีควำมสำมำรถ

ねっしん[な] 熱心[な] มีควำมตั้งใจ, มีควำมพยำยำม, เอำจริงเอำจงั
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―てん ―点 ―คะแนน

とちゅうで 途中で ระหว่ำงทำง

じっさいに 実際に ในควำมเป็นจริง

～けど、～。 ～ แต่　～

ねえ กำรออกเสียงเพ่ือใชเ้รียกบุคคล(แบบกนัเอง)

サミットバンド วงสมิท (ช่ือวงดนตรี)

じょうけんけい 条件形 กริยำในรูปมีเง่ือนไข
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34課
てんぷ 添付 เอกสำรแนบ

パスワード รหสัผำ่น

あみだな 網棚 ชั้นหรือตะแกรง(วำงของ)ในรถไฟเป็นตน้

ポケット กระเป๋ำ(เส้ือ หรือ กำงเกง)

ズボン กำงเกงขำยำว

こい 恋 ควำมรัก

あいて 相手 ฝ่ำยตรงขำ้ม

ようちえん 幼稚園 โรงเรียนอนุบำล

はつこい 初恋 รักคร้ังแรก

ものがたり 物語 เร่ืองรำว, นิทำน, นิยำย

　はつこいものがたり 　初恋物語 เร่ืองรำวเก่ียวกบัรักคร้ังแรก

コーチ ครูฝึก

サイン กำรท ำเคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์ต่ำงๆดว้ยท่ำทำง

せいりする　Ⅲ 整理する กำรจดักำร, กำรจดัเกบ็ใหเ้รียบร้อย

まちがえる　Ⅱ 間違える ผิดพลำด 

ねぼうする　Ⅲ 寝坊する ต่ืนสำย

フリーズする　Ⅲ เคร่ืองชะงกั หยดุท ำงำน เช่นคอมพิวเตอร์

しゅうりょうする　Ⅲ 終了する เสร็จ, เลิกใชง้ำน

まける　Ⅱ 負ける แพ ้

かつ＊　Ⅰ 勝つ ชนะ

やめる　Ⅱ 辞める เลิก, หยดุ, ยกเลิก

がっかりする　Ⅲ เสียใจ ควำมทอ้ใจ ควำมผิดหวงั

はずかしい 恥ずかしい อำย, อบัอำย

くやしい 悔しい เจ็บใจ, แคน้ใจ, ขุ่นเคืองใจ

とくい[な] 得意[な] ช ำนำญ, เก่ง, ถนดั

にがて[な] 苦手[な] ไมเ่ก่ง, ไมช่ ำนำญ

そんなに ขนำดนั้น, ถึงเพียงนั้น

では งั้น, เอำล่ะ, ถำ้เช่นนั้น
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おさきに。 お先に。 ขอตวัก่อน

ただいま。  

おかえりなさい。 お帰りなさい。

はやしももこ 林もも子 ฮำยำชิ โมโมโกะ

กลบัมำแลว้ เป็นค ำพดูเม่ือกลบัมำถึงสถำนท่ีตวัเองอยูป่ระจ ำเช่น 
บำ้นหรือบริษทั

ยินดีตอ้นรับกลบับำ้น เป็นค ำพดูเม่ือกลบัมำถึงสถำนท่ีตวัเองอยู่
ประจ ำเช่น บำ้นหรือบริษทั
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35課
ヘルメット หมวกนิรภยั, หมวกกนัน๊อค

すいぞくかん 水族館 พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ

くふう 工夫 กำรคิดคน้หำวิธีใชใ้หเ้หมำะสม

トンネル อุโมงค์

ショー กำรแสดง

レインコート เส้ือกนัฝน

くるまいす 車いす เกำ้อ้ีรถเขน็ส ำหรับคนพิกำร

スロープ ทำงลำดชนั

よしゅう 予習 กำรเตรียมกำรเรียน

ふくしゅう＊ 復習 กำรทบทวนบทเรียน

つめきり つめ切り กรรไกรตดัเลบ็

つめ เลบ็

はブラシ 歯ブラシ แปรงสีฟัน

すいはんき 炊飯器 หมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำ

たいおんけい 体温計 ปรอทวดัไข้

ろうか 廊下 ทำงเดิน

じんじゃ 神社 ศำลเทพเจำ้ลทัธิชินโต

いた 板 แผน่ไม้

うら 裏 ดำ้นหลงั

ねがいごと 願い事 กำรขอพรจำกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

にゅうがく 入学 เขำ้โรงเรียน(สถำนศึกษำใหม่)

　にゅうがくしけん 　入学試験 กำรสอบเขำ้โรงเรียน

おねがい お願い ค ำขอ, ค ำขอพร

たなばた 七夕 เทศกำลทะนะบำตะ

えきまえ 駅前 หนำ้สถำนี

たく　Ⅰ 炊く หุง

はかる　Ⅰ 測る ชัง่ (น ้ำหนกั), วดั(อุณหภูมิ)

すべる　Ⅰ 滑る ล่ืนไถล

あげる　Ⅱ 挙げる ยก～ข้ึน

まねく　Ⅰ 招く เชิญ, ชวน

もちあるく　Ⅰ 持ち歩く ถือ～เดินไป

29



うる　Ⅰ 売る ขำย

―トン（t） ―ตนั

おおぜい 大勢 คนมำก, คนเยอะ

ついでに ท ำอยำ่งอ่ืนไปพร้อมๆกนัดว้ยเพ่ือไมใ่หเ้สียโอกำส

いいんですか。 ดีไหม, ไดไ้หม

しらゆきひめ 白雪姫 สโนไวท์
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36課
かちょう 課長 หวัหนำ้แผนก

ちこく 遅刻 สำย, กำรมำสำย

けっせき 欠席 กำรขำด, กำรไมเ่ขำ้ร่วม 

どろぼう 　 ขโมย

よっぱらい 酔っ払い เมำ

か 蚊 ยงุ

しょうきょうと 小京都 เมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้ม วิวและหลำยๆอยำ่งท่ีเหมือนเมืองเกียวโตมำก

オリンピック โอลิมปิก

へいあんじだい 平安時代 สมยัเฮอนั

ダイナマイト ระเบิดไดนำไม

ラジウム แร่เรเดียม

こうぎょう 工業 อุตสำหกรรม(โรงงำน)

のうぎょう 農業 เกษตรกรรม

ぎょぎょう 漁業 อุตสำหกรรมประมง

さんぎょう＊ 産業 อุตสำหกรรม

じどうしゃ 自動車 รถยนต์

せきゆ 石油 น ้ำมนัดิบ

さむらい 侍 ซำมไูร, นกัรบ

ぎょうれつ 行列 ขบวน, ขบวนพำเหรด

こうげいひん 工芸品 งำนฝีมือ, หตัถกรรม

かてい 家庭 บำ้นเรือน

しょうせつ 小説 นวนิยำย

さいご 最後 สุดทำ้ย, ส้ินสุด

さいしょ＊ 最初 จุดเร่ิมตน้

さわぐ　Ⅰ 騒ぐ เอะอะโวยวำยน่ำร ำคำญ

よぶ　Ⅰ 呼ぶ เรียก

ふる　Ⅰ 振る ถูกบอกเลิกควำมสมัพนัธ์, กำรแสดงกำรปฏิเสธ

しかる　Ⅰ ดุด่ำ, ว่ำกล่ำว

ほめる　Ⅱ 褒める ชม

はつめいする　Ⅲ 発明する ประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่

おこす　Ⅰ 起こす ปลุก
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プロポーズする　Ⅲ ขอแต่งงำน

こぼす　Ⅰ ท ำหก, ท ำใหร่้วงหล่น

とる　Ⅰ 取る ขโมย ～

さす　Ⅰ 刺す แทง

ひらく　Ⅰ 開く เปิด, จดั(งำนต่ำงๆเช่นงำนเล้ียงหรือกำรแขง่ขนั)

はっけんする　Ⅲ 発見する คน้พบ

ゆしゅつする　Ⅲ 輸出する กำรส่งออก

ゆにゅうする　Ⅲ 輸入する กำรน ำเขำ้

おこなう　Ⅰ 行う กำรประกอบ(พิธี), จดั～(งำนเล้ียง)

したしむ　Ⅰ 親しむ เคยชิน, คุน้เคย, ใชง้ำนบ่อยๆ, เป็นกนัเอง

すすめる　Ⅱ 勧める ～แนะน ำ

うたがう　Ⅰ 疑う สงสยัขอ้งใจ

いきる　Ⅱ 生きる มีชีวิต

ころす　Ⅰ 殺す ฆ่ำ

うつくしい 美しい สวยงำม, เพรำะ, ไพเรำะ

きょうみぶかい 興味深い มีควำมสนใจมำก

いや[な] 嫌[な] ไมช่อบ

さかん[な] 盛ん[な] แขง็ขนั, ไดรั้บควำมนิยม, มีจ  ำนวนมำก

でんとうてき[な] 伝統的[な] ตำมประเพณีแบบดั้งเดิม

―せいき ―世紀 ศตวรรษท่ี―

たいへん 大変 มำก, แย,่ มำกเหลือเกิน

とくに 特に โดยเฉพำะอยำ่งยิง่, เป็นพิเศษ

～によって เกิดจำก～, เป็นผลงำนของ～

かなざわ 金沢 คำนำซำว่ำ

ひめじじょう 姫路城 ปรำสำทฮิเมจิ

タージマハル ทชัมำฮำล

けんろくえん 兼六園 สวนเคนโรกเุอน

ノーベル โนเบล
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シェークスピア เชคสเปียร์

マリー・キュリー มำรี คิวรี

シャー・ジャハーン ชำ ยะฮำน

ながのオリンピック 長野オリンピック กำรจดักำรแขง่ขนัโอลิมปิคท่ีเมืองนำงำโนะ

げんじものがたり 源氏物語 นิทำนปรัมปรำเร่ืองเกนจิโมโนงำตำริ

ハムレット บทละครเร่ืองแฮมเลต

うけみけい 受身形 กริยำรูปถูกกระท ำ
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37課
やね 屋根 หลงัคำ

わに จระเข้

こうりゅう　 交流 กำรแลกเปล่ียนเชิงวฒันธรรม

　こうりゅうパーティｰ 　交流パーティー งำนเล้ียงในลกัษณะแลกเปล่ียนวฒันธรรม

しょっけん 食券 คูปองอำหำรหรือตัว๋ส ำหรับแลกอำหำร

ざいりょうひ 材料費 คำ่วตัถุดิบ

あとかたづけ 後片付け จะเกบ็กวำดหลงัจำกน้ี

ぶちょう 部長 หวัหนำ้ฝ่ำย

ドレス ชุดแต่งกำยส ำหรับงำนเล้ียง

でんしじしょ 電子辞書 พจนำนุกรมอิเลคโทรนิค

クッション เบำะส ำหรับพิง

わりあい 割合 อตัรำส่วน, สดัส่วน

だんせい 男性 เพศชำย

じょせい 女性 เพศหญิง

グラフ กรำฟ

～しゃ ～者 คน～, นกั～, ผู～้, ～กร

　どくしんしゃ 　独身者 คนโสด

～よう ～用 (ของใช)้～ส ำหรับ ～ (เช่นเดก็, ผูใ้หญ่, คนพิกำร เป็นตน้)

　どくしんしゃよう 　独身者用 ส ำหรับคนโสด

しょうひん 商品 สินคำ้

かず 数 จ ำนวน

あかちゃん 赤ちゃん ทำรก

（ご）しょうたい （ご）招待 ค ำเชิญ

とうじつ 当日 วนัจริง, วนังำน

よういする　Ⅲ 用意する เตรียมกำร

けしょうする　Ⅲ 化粧する กำรแต่งหนำ้
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やける　Ⅱ 焼ける ～ยำ่ง

にあう　Ⅰ 似合う เหมำะสม

あらわす　Ⅰ 表す แสดงใหเ้ห็นหรือทรำบ

くらい　 暗い　 คนท่ีหมน่หมอง, หดหู่, เศร้ำโศก

つめたい　 冷たい ใจด ำ, เลือดเยน็ 

きがよわい 気が弱い อ่อนแอ

きがつよい＊ 気が強い เช่ือมัน่ในควำมคิดตวัอง มัน่ใจ

きがみじかい 気が短い ใจร้อน, โกรธง่ำย

おそい 遅い ชำ้, ชกัชำ้, มำชำ้

いじわる[な] 意地悪[な] ชอบแกลง้คนอ่ืนใหเ้ดือดร้อน

がんこ[な] 頑固[な] หวัด้ือ, หวัร้ัน

わがまま[な] เอำแต่ใจ

ちょうど พอดี

あとで ทีหลงั, หลงัจำกน้ี

きっと แน่นอน, แน่ๆ

そんなことない。 ไมใ่ช่อยำ่งนั้น

こんにちは。 สวสัดีตอนกลำงวนั

いらっしゃい。 ยินดีตอ้นรับ, เชิญ

いってまいります。 行ってまいります。 ใชพ้ดูก่อนจะออกจำกสถำนท่ีหน่ึงแลว้จะกลบัมำ(เป็นค ำสุภำพ)
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まとめ7
ゲームき ゲーム機 เคร่ืองเล่นเกมส์

せかい 世界 โลก

～じゅう ～中 ตลอด(วนั)ทั้ง(คืน)ทัว่(โลก)

　せかいじゅう 　世界中 ทัว่โลก

りゃく 略 ยน่, ยอ่

おとしより お年寄り ผูสู้งอำยุ

とくちょう 特徴 ลกัษณะเฉพำะ

わかもの 若者 คนหนุ่มสำว

きそ 基礎 พ้ืนฐำน, มลูฐำน

とうじ 当時 ตอนนั้น, ในตอนนั้น, ในขณะนั้น

よごす　Ⅰ 汚す ท ำใหส้กปรก, ท ำใหเ้ป้ือน, ท ำเลอะเทอะ

はつばいする　Ⅲ 発売する ออกวำงขำย, ออกวำงจ ำหน่ำย

つける[なまえを～]　Ⅱ つける[名前を～] ตั้งช่ือ 

らんぼう[な] 乱暴[な] ดุเดือด, รุนแรง, หยำบคำย

いまでは 今では แต่ปัจจุบนัน้ี～

ファミコン เคร่ืองเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ฟำมิคอน(ช่ือยอ่)

ファミリーコンピューター ช่ือเตม็ของเกมส์คอมพิวเตอร์ในยคุแรกช่ือแฟมิล่ีคอมพิวเตอร์
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38課
へい 塀 ร้ัว, ก ำแพง

はたけ 畑 ไร่, สวน

いみ 意味 ควำมหมำย

ＯＫ
オーケー โอเค, ตกลง 

くま หมี

ドライクリーニング ซกัแหง้

アイロン รีดผำ้

ボディーランゲージ ภำษำกำย

かんばん 看板 ป้ำย(โฆษณำ, บอกทำง), ป้ำยประกำศ

かのうせい 可能性 ควำมเป็นไปได้

ゆれ 揺れ กำรโยก, กำรสั่น, กำรไหว

ひょうしき 標識 สญัญำณ, ป้ำยแสดงสญัญำณหรือสญัลกัษณ์

～へん ～辺 พ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียง

～ちゅう ～中 ในช่วงเวลำ～, ตลอดเวลำ～

　じゅぎょうちゅう 　授業中 ในช่วงเวลำเรียน

らくがきする　Ⅲ 落書きする อกัษรหรือภำพท่ีเขียนซนเล่นตำมก ำแพง

いじめる　Ⅱ รังแก(ผูอ่้อนแอกว่ำ), ระรำน แกลง้

いく　Ⅰ 行く　 สู้ ๆ!

シュートする　Ⅲ ยิงประตู, ยิงลูกเขำ้สู่เป้ำหมำยเช่นฟตุบอลหรือบำสเกตบอล

かける[アイロンを～]　Ⅱ รีดผำ้

まちがう　Ⅰ 間違う ผิด, ท ำผิด, ท ำไมถู่ก

できる　Ⅱ สำมำรถท ำไดดี้

おちてくる　Ⅲ 落ちて来る ตกลงมำ(มำใกลต้วั)

たつ　Ⅰ 　 (เวลำ)ผำ่นไป ～ แลว้

すすむ　Ⅰ 進む กำ้วหนำ้

ただしい 正しい ถูกตอ้ง

だめ[な] ไมไ่ด,้ ไมดี่

どういう อยำ่งไร
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たいてい เกือบทั้งหมด

まず ก่อนอ่ืน

はあい กำรตอบรับแบบเสียไมไ่ด ้

～のつぎに ～の次に ขอ～ก่อน แลว้ก ็～

なにやってるの。 何やってるの。 อยำ่ท ำอยำ่งนั้น

めいれいけい 命令形 กริยำรูปค ำสั่ง

きんしけい 禁止形 กริยำรูปหำ้มปรำม
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39課
るす 留守 ไมมี่ใครอยูท่ี่บำ้น

ウール ผำ้ขนสตัว์

バーゲン กำรขำยลดรำคำ

あしあと 足跡 รอย, รอยเทำ้

はちみつ น ้ำผ้ึง

せき 席 ท่ีนัง่

いっぱい อ่ิม, เตม็ 

しょうしゃ 商社 บริษทักำรคำ้

ちしき 知識 ควำมรู้

　せんもんちしき 　専門知識 ควำมรู้พิเศษ(ควำมรู้เฉพำะทำง)

エラー ขดัขอ้ง, มีปัญหำ

スイッチ สวิตซ์

ぶぶん 部分 ส่วนหน่ึง,ส่วนท่ีเป็น～

はいる　Ⅰ 入る　 ใส่ ～ ดว้ย

あつまる　Ⅰ 集まる รวบรวม, ชกัชวน(คน)มำรวมกนัจ ำนวนมำก

のこる　Ⅰ 残る เหลืออยู่

さす[かさを～]　Ⅰ さす[傘を～] กำง(ร่ม)

ゆずる　Ⅰ 譲る ให,้ เสนอ, เอ้ือเฟ้ือ

うまくいく　Ⅰ รำบร่ืน, ทุกอยำ่งด ำเนินไปดว้ยดี

つきあう　Ⅰ คบหำเป็นแฟน

びっくりする　Ⅲ ตกใจ

きこくする　Ⅲ 帰国する กลบัประเทศ

きたいする　Ⅲ 期待する คำดหวงั

なやむ　Ⅰ 悩む กงัวล, สบัสน, วุน่วำยใจ

はなしあう　Ⅰ 話し合う สนทนำ, พดูคุยกบั

ばりばり ตั้งใจ(ท ำงำน)อยำ่งเมท่ี,  (ท ำงำน)เก่ง

どうも อำจจะเป็นอยำ่งนั้น, เป็นอยำ่งไรนะ

それで แลว้ก ็～
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そうか。 หรือ, เหรอ

やまかわ 山川 ยำมำกำว่ำ
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40課
せいと 生徒 นกัเรียน

じらい 地雷 กบัระเบิด

せわ 世話 ควำมช่วยเหลือ, อุปถมัภ์

パーマ ดดัผม

ピアス ตุม้หู

くちべに 口紅 ลิปสติก

アクセサリー เคร่ืองประดบั

たび 旅 ท่องเท่ียว

　ひとりたび 　一人旅 กำรท่องเท่ียวคนเดียว

くらし 暮らし กำรใชชี้วิต

　ひとりぐらし 　一人暮らし กำรใชชี้วิตอยูค่นเดียว

プロジェクト โครงกำร

ディベート 　 กำรอภิปรำย, โตว้ำที

じゅく 塾 โรงเรียนกวดวิชำ

さんせい 賛成 เห็นดว้ย

グループ กลุ่ม

　さんせいグループ 　賛成グループ กลุ่มเห็นท่ีเห็นดว้ย, กลุ่มท่ีสนบัสนุน

ジャッジ กำรตดัสิน, ผูต้ดัสิน

　ジャッジグループ คณะผูต้ดัสิน

レベル ระดบั

～いがい ～以外 นอกจำก, ยกเวน้

そめる　Ⅱ 染める ยอ้ม, ยอ้มสี

かける［パーマを～］　Ⅱ ดดั(ผม)

のばす　Ⅰ 伸ばす ยืดใหย้ำวหรือตรง, เหยียด(แขนขำ)กำง

そうたいする　Ⅲ 早退する กำรกลบัเร็ว, กำรกลบัก่อนเวลำ

まなぶ　Ⅰ 学ぶ กำรศึกษำเรียนรู้

うんという　Ⅰ うんと言う กำรแสดงปฏิกิริยำ(ดว้ยค ำพดู)ต่ออีกฝ่ำย ว่ำเห็นดว้ย

はで［な］ 派手［な］ ฉูดฉำด, สะดุดตำ
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もし ถำ้

それでは งั้น, ถำ้อยำ่งนั้น, เอำละ

しえきけい 使役形 กริยำรูปใหก้ระท ำ
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４1課
おうじょさま 王女様 เจำ้หญิง, เจำ้ฟ้ำหญิง

スニーカー รองเทำ้ผำ้ใบ

びよういん 美容院 ร้ำนเสริมสวย

ピアニスト นกัเปียโน

だいじん 大臣 ต ำแหน่งรัฐมนตรี 
きちょうひん 貴重品 ของมีคำ่
にわ 庭 สวน

かた 方 กำรพดูถึงคนในรูปค ำท่ีแสดงกำรเคำรพ

シートベルト เขม็ขดันิรภยั

してんちょう 支店長 ผูจ้ดักำรสำขำ

インタビュアー ผูส้มัภำษณ์

けいご 敬語 ภำษำสุภำพท่ีพดูใหเ้หมำะสมกบัฐำนะของบุคคล

とうふ 豆腐 เตำ้หู้

　とうふサラダ 　豆腐サラダ สลดัเตำ้หู้

さっか 作家 นกัเขียน, ผูเ้ขียน

せいじ 政治 กำรเมือง

～か ～家 ผู～้

　せいじか 　政治家 นกักำรเมือง

はいゆう 俳優 นกัแสดง, ดำรำนกัแสดง

がくしゃ 学者 นกัวิชำกำร

いがく 医学 แพทยศ์ำสตร์

マラリア มำลำเรีย

ワクチン วคัซีน

げんざい 現在 ปัจจุบนั

いらっしゃる　Ⅰ

めしあがる　Ⅰ 召し上がる

ค ำศพัทห์มำยควำมว่ำมำ, ไป หรือ อยู ่เป็นรูปแสดงกำรยกยอ่ง (ใน
ภำษำญ่ีปุ่ น)

ค ำศพัทห์มำยควำมว่ำกิน, ด่ืมเป็นรูปแสดงกำรยกยอ่ง (ใน
ภำษำญ่ีปุ่ น)
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おっしゃる　Ⅰ ค ำศพัทห์มำยควำมว่ำพดูเป็นรูปแสดงกำรยกยอ่ง (ในภำษำญ่ีปุ่ น)

ごらんになる　Ⅰ ご覧になる ค ำศพัทห์มำยควำมว่ำดูเป็นรูปแสดงกำรยกยอ่ง (ในภำษำญ่ีปุ่ น)

なさる　Ⅰ ค ำศพัทห์มำยควำมว่ำท ำเป็นรูปแสดงกำรยกยอ่ง (ในภำษำญ่ีปุ่ น)

くださる　Ⅰ 下さる ค ำศพัทห์มำยควำมว่ำรับเป็นรูปแสดงกำรยกยอ่ง (ในภำษำญ่ีปุ่ น)

おせわになる　Ⅰ お世話になる ไดรั้บกำรอนุเครำะห์

けんぶつする　Ⅲ 見物する กำรไปเท่ียวเยีย่มชมสถำนท่ี, หรืองำนแสดงต่ำงๆ

きがえる　Ⅱ 着替える เปล่ียนชุด, เปล่ียนเส้ือผำ้

しめる　Ⅱ 締める คำด

ねがう　Ⅰ 願う คำดหวงั, หวงั

―ぶ ―部 ―ชุด, ―ส่วน

―れつ ―列 ―แถว

しょうしょう 少々 เลก็นอ้ย, สกัครู่

～ずつ ทีละ～(คน, วนั, ส่วน)

ホンコン ฮ่องกง

ブラジル บรำซิล

ミリアム・セロン มีเรียม เซรอน

そんけいどうし 尊敬動詞 กริยำรูปยกยอ่ง

そんけいけい 尊敬形 รูปยกยอ่ง
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42課
わたくし 私 ดิฉนั กระผม(ค ำสุภำพของわたし)ทำงกำร

けんちくがく 建築学 สถำปัตยกรรมศำสตร์

とし 都市 เมืองใหญ่

　としけいかく 　都市計画 แปลนเมือง, ผงัเมือง

くにぐに 国々 ประเทศต่ำงๆ, หลำยๆ ประเทศ

こうそく 高速 ควำมเร็วสูง

　こうそくどうろ 　高速道路 ทำงด่วน

プレゼンテーション กำรน ำเสนอ

でんごん 伝言 ขอ้ควำม

うちあわせ 打ち合わせ กำรหำรือกนัก่อนเร่ิมงำน

あてさき あて先 ท่ีอยูป่ลำยทำง

けんめい 件名 เร่ือง (ในขอ้ควำมอีเมลล)์

おたく お宅

おかげ ขอบคุณในควำมกรุณำของ ～

じだい 時代 ยคุสมยั

ほんじつ 本日 วนัน้ี (หรือเทียบเท่ำทำงกำรของ今日)

まいる　Ⅰ 参る หมำยควำมว่ำมำและไปเป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

おる　Ⅰ หมำยควำมว่ำอยูเ่ป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

もうす　Ⅰ 申す หมำยควำมว่ำพดูเป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

はいけんする　Ⅲ 拝見する หมำยควำมว่ำดูเป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

いたす　Ⅰ หมำยควำมว่ำท ำเป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

うかがう　Ⅰ 伺う หมำยควำมว่ำฟังและไปเยีย่มเป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

ぞんじておる　Ⅰ 存じておる หมำยควำมว่ำรู้หรือทรำบเป็นรูปถ่อมตนในภำษำญ่ีปุ่ น

せんこうする　Ⅲ 専攻する วิชำเอก

むすぶ　Ⅰ 結ぶ เช่ือมต่อกนั, ผกู(เชือก)

หมำยถึงบำ้นของผูพ้ดูฝ่ำยตรงขำ้มในรูปแสดงกำรยกยอ่งใน
ภำษำญ่ีปุ่ น
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はずす[せきを～]　Ⅰ 外す[席を～] ลุกออกจำกท่ีนัง่

ごぶさたする　Ⅲ

すごす　Ⅰ 過ごす ใช ้(เวลำ), ฆ่ำเวลำ

しんがくする　Ⅲ 進学する เรียนต่อ

つとめる　Ⅱ 勤める ท ำงำน

リードする　Ⅲ ชั้นน ำ, ชั้นแนวหนำ้

おうえんする　Ⅲ 応援する เชียร์, สนบัสนุน

なつかしい 懐かしい หวนคิดถึง, ระลึกถึง(ควำมประทบัใจเก่ำๆ)

～かん ～間 ระหว่ำง

　―ねんかん 　―年間 　― ปี

なぜ ท ำไม

そして และ, หรือ, แลว้ก็

おめでとうございます。 ขอแสดงควำมยินดี

マレーシア ประเทศมำเลเซีย

アジア เอเชีย

まつやま 松山 มสัซึยำมำ่

タン・ズイチン ถงั ซุยจิน

やまだ 山田 ยำมำดะ

スバルけんせつ スバル建設 บริษทัก่อสร้ำงซูบำรุ

サミットりょこうしゃ サミット旅行社 บริษทักำรท่องเท่ียวซมัมิต

けんじょうどうし 謙譲動詞 กริยำรูปแสดงกำรนอบนอ้มถ่อมตน

しゅく 祝 แสดงควำมยินดี (ภำษำเขียน)

หมำยควำมว่ำไมไ่ดติ้ดต่อกนัเป็นเวลำนำน,ขำดกำรติดต่อ มกัจะ
ใชพ้ดูเม่ือพบกนัอีกคร้ัง
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まとめ８
ちゅうしゃ 駐車　 จอดรถ

　ちゅうしゃきんし 　駐車禁止 หำ้มจอดรถ

ホームシック กำรคิดถึงบำ้น(เวลำไปอยูใ่นท่ีไกลๆ)

げんきづける　Ⅱ 元気づける ใหก้  ำลงัใจเพ่ือท ำใหรู้้สึกดีข้ึน

かんしゃする　Ⅲ 感謝する รู้สึกขอบคุณ

むかう　Ⅰ 向かう

いや ไมใ่ช่, กำรปฏิเสธ

ก ำลงัมุ่งไปในทิศทำงนั้น, หนัไปทำง, ก ำลงัด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ในทิศทำงนั้น
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巻末
―ひき／びき／ぴき 匹 ตวั (สตัว)์

―ミリ（メートル） มิลลิเมตร

　（ｍｍ）

―へいほうメートル ―平方メートル ตำรำงเมตร

　（㎡）

―へいほうキロメートル ―平方キロメートル ตำรำงกิโลเมตร

　（k㎡）

―グラム（g） กรัม

―シーシー（ｃｃ） ซีซี, มิลลิลิตร

―リットル（ℓ） ลิตร

―りっぽうメートル ―立方メートル ลูกบำศกเ์มตร

　（㎥）

―びょう ―秒 วินำที

たんい 単位 หน่วย

たどうし 他動詞 กริยำท่ีตอ้งกำรกรรมมำรับ

じどうし 自動詞 กริยำท่ีไมต่อ้งกำรกรรมมำรับ

　　　　　　　　　　　　　翻訳　ＡＢＫ❖公益財団法人アジア学生文化協会❖
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