
¢ŒÍÊÍº



Vocabulary Worksheet

Test 1   Circle the correct answer for each blank. 

1. These cookies are  and look delicious.

 a. gray b. dirty

 c. ugly d. brown

2. My father goes to work by  every day.

 a. plane b. bus

 c. ship d. foot

3. A: What is your  ?

 B: I have my own restaurant.

 a. business b. shop

 c. hobby d. name

4. I like this car, 

 a. so b. and

 c. but d. when

5. I want to have more  on my bread.

 a. butter b. milk

 c. juice d. salt

6. You should 

 a. sell b. buy

 c. want d. iron
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d. foot

is yyyyyyooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrr  ???? 

myyy oooooooooooooooowwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnnn rrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeesttttttttttttttttttaaaauuuurrrraaaannnntttt.

ss bbbbbbbbbbbbbbbbbbb.............     ssssssssssssssssssssssshhhoooooooooooooooooopppppppppppppppppppp

d. name



     B: 

 a. Go away! b. No way!

 c. Good morning! d. See you!

8.  My grandmother is very  . She can still drive a car.

 a. slow b. active

 c. smart d. lazy

 your study.

 a. effect b. affect

 c. hurt d. do

 or I will miss the plane.

 a. airplane b. airport

 c. aircraft d. airline

Tip

 taxi (n.) = taxicab =รถแท็กซ่ี 
 taxi driver (n.) คนขับแท็กซ่ี  
 taximeter (n.) เครื่องมิตเตอร วัดระยะทางและเวลาเพื่อคำ นวณคาโดยสาร
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   ooorrrr  II  wwwwwwwwwiiiill miss 

bbbb. aaaaaaaaaaaaiiiiirrrrrpppppooorrrrtttttt

dddd. aaaaaaaaaaaaaaiiirrrllliiinnneeeeeeeeeeeee



 with my milk.

2.  Durian is a  with strong smell.

3.  Lemon  is very sour.

4.  May I have a glass of chocolate  ?

5.  There is a bottle of  sauce on the table.

6.  Would you like a bowl of hot corn  ?

7.  This is a very delicious  .

8.  Lettuce is a  .

9.   grow under the ground.

10.  My son is licking his vanilla  .

biscuit      vegetable      tomato      soup      Potatoes     

milk      meal      juice      ice cream      fruit

Test 2    Choose the correct noun and write in each blank 

provided. 
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a  with strong smell. 

 iiisssss vvvvvvvvvverrrrrrrryyy sssssooooooooooooouuuur. 

ve a glasssssssssssss offffffff chhhhhhhhhocoooolllllllllllate  ? 

a bottle of sauce on the table



 .

 television.

3.  We  to visit Chiangmai in the winter.

4.  I  you a happy birthday.

5.  Students  their school uniforms every day.

6.  Please 

7.   your hands before eating.

8.  My brother and I  hard to get more money.

 me  too early. I need some 

sleep.

10.   to me when you have time.

Write      work      wear      watch      want 

Wash      wait      walk      wake...up      wish

Test 3    Choose the correct verb and write in each blank 

provided. 
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 television. 

 ttttttttooooo  vvvvvvvvviiiiiiiisssssiiiiittttt CCCCCCCCCCChiiiiiiiiiiaaaaannnnnggggggggggggggggggmmmmmmmmaiiiiiiiii iiiiinnnnn ttttthhhhhhhhhhhhhhe wwwwwiinter. 

 yyyyyyyyyyyyyyou a hhhhhhhhapppppppppppppppppppppppyyyyyyyyyyyyy birthhhhddddayyyyyyyyyyyyyyyyyy..... 

their school uniforms every day



1. The kids were  after playing football.

2.  This strawberry jam is so  .

3.  I am tall but my brother is  .

4.  The beggar is  . He has no money.

 to hear your bad news.

6.  My town is very  . There are not many people living here.

7.  The weather is  . We should go out for a walk.

8.  Be  !  Our school bus is coming.

9.  Are you 

slim          short          same          safe          sad

right          red          ready          quick          poor

wrong          yellow          well          slow          warm

tired          tall          sweet          sorry          small

Test 4    Choose the correct adjective and write in each blank 

provided. 
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weeeeeeeeeeeeerrrrrreeeeeeeeeeeeee  aaaaaaaaaaaaafffffftttteeeeeeeeeeerrrrr ppllaaaayyyyyyyyyyyyyinnnnggggg footbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllll. 
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Test 1

1. d. brown ซ่ึงมีสีนํา้ตาล ขนมคุกกี้พวกนีมี้สีนํ้าตาลและดูนากิน
2. b. bus รถโดยสารประจาํทาง พอของฉันไปทํางานโดยรถโดยสารประจําทางทุกวัน
3. a. business ธุรกิจ เอ: ธุรกิจของเธอคืออะไร
  บี : ฉันมีภัตตาคารของฉันเอง
4. c. but แต ฉันชอบรถคันนี ้แตมันราคาแพงไป
5. a. butter เนย ฉันอยากไดเนยทาบนขนมปงของฉันอีก
6. b. buy ซ้ือ เธอควรซ้ือชดุนีน้ะ มันสวยและไมแพง
7. d. See you! แลวเจอกัน! เอ : ไวเจอกันอีกนะ
  บี : แลวเจอกัน!
8. b. active กระฉับกระเฉง คุณยายของฉันยังกระฉับกระเฉงอยูเลย ทานยังขับรถเองได
9. b. affect กระทบตอ ฉนัหวงัวาไขหวดัใหญท่ีเธอเปนจะไมกระทบตอการเรียนของเธอนะ
10. b. airport สนามบิน ฉันตองขึ้นรถแท็กซ่ี ไปสนามบิน ไมง้ันฉันจะพลาดเคร่ืองบิน

Test 2

1. biscuit ขนมปงกรอบ ฉันอยากไดขนมปงกรอบสักชิ้นหนึง่กินกับนม
2. fruit ผลไม ทุเรียนเปนผลไมท่ีมีกล่ินแรง
3. juice นํ้า (ของผลไม) นํ้ามะนาวเปรี้ยวมาก
4. milk นม ฉันขอนมรสช็อกโกแลตแกวหนึง่ไดไหม
5. tomato มะเขือเทศ มีขวดซอสมะเขือเทศอยูบนโตะ
6. soup ซุป คุณอยากไดซุปขาวโพดรอน ๆ  สักชามหนึง่ไหม
7. meal ม้ืออาหาร นีเ่ปนม้ืออาหารท่ีอรอยมาก
8. vegetable ผัก ผักกาดหอมเปนผักชนดิหนึง่
9. Potatoes มันฝรั่ง มันฝรั่งเจริญเติบโตใตดิน
10. ice cream ไอศกรีม ลูกชายของฉันเลียไอศกรีมวานลิลา
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บ : แลวเจอกน!บ
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Test 3

1. walk เดิน ฉันขี่จักรยานไปโรงเรียน ฉันไมไดเดินไป
2. watch ดู, ชม ดูทีวีกันเถอะ
3. want อยาก, ตองการ เราอยากไปเท่ียวเชียงใหม ในหนาหนาว
4. wish ปรารถนา ฉันขอใหเธอมีความสุขในวันคลายวันเกิด
5. wear สวมใส นักเรียนสวมชดุนักเรียนทุกวัน
6. wait รอ, คอย โปรดรอท่ีนี ่เดี๋ยวฉันจะกลับมา
7. Wash ลาง ลางมือของเธอกอนกินขาว
8. work ทํางาน นองชายกับฉันทํางานหนักเพื่อใหไดเงินมากขึ้น
9. wake…up ปลุกใหต่ืน อยาปลุกฉันเชาเกินไปนะ ฉันอยากนอนสักหนอย
10. Write เขียน เขียนหาฉันบางนะถาเธอมีเวลา

Test 4

1. tired เหนือ่ย เด็ก ๆ  รูสึกเหนือ่ยหลังเลนฟุตบอล
2. sweet หวาน แยมสตรอวเบอรรีนีห้วานมาก
3. short เต้ีย ฉันตัวสูงแตนองชายฉันตัวเตี้ย
4. poor ยากจน ขอทานคนนั้นยากจน เขาไมมีเงินเลย
5. sorry เสียใจ พวกเราเสียใจท่ี ไดยินขาวราย
6. small เล็ก เมืองของฉันเล็กมาก ไมคอยมีคนมากมายอาศัยอยูท่ีนี่
7. warm อบอุน อากาศอบอุนดีนะ เราควรออกไปเดินเลนกัน
8. quick เร็ว เร็ว ๆ  หนอย! รถโรงเรียนของเรากําลังมาแลว
9. ready พรอม เธอพรอมหรือยัง เตนรํากันเถอะ!
10. tall สูง นักบาสเกตบอลคนนั้นท้ังสูงและแข็งแรงมาก
11. same เหมือนกัน, เดียวกัน เราอาศัยอยู ในบานเดียวกัน
12. safe ปลอดภัย ฉันขอใหเธอเดินทางกลับบานปลอดภัย 
  safe trip การเดินทางท่ีปลอดภัย
13. slow ชา, ลาชา, เชื่องชา รถไฟขบวนนีช้ามาก ๆ  เราตองไปสายแน ๆ !
14. well ดี, สบายดี เอ : เธอเปนอยางไรบาง
  บี : สบายดีมากเลย ขอบใจนะ
15. slim ผอมเพรียว, ผอมบาง เอมิลีเปนเด็กหญิงท่ีผอมเพรียว เธอกินไมคอยเยอะ
16. right ถูกตอง (ความหมายในขอนี)้ เขาถูกตอง เธอตองเชื่อเขานะ
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เเเเเดดดดด็กกกกก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   รูสสสสสสสสสสึกกกกกเเเเเหหหหหนนนนนนนนนนนนนือ่อออยหหหหหหหหหหหหลลลลลังงงงงเเเเเลลลลลลลลลลลลลนนนนนนนนฟตุตตตตบบอลรร
แแแยยยมมมสสสตตตตตตตตตตตตตรอวเบอรรรรรีนนนนนนนนนนนนนนี้ห้หหวววาาานนนมมมมมมมมมมมมมมมากกกกก
ฉันตตตตัววววววววสสสสสสสสสููููููููููููููงแตนออออองชายฉันตตตตตตตตตัวเตี้้้้้้้้้้้ย
ขอทานคนน้ัััันยากจน เขาไไไไไไไไไไไมมีีีีีีีีีีีีีีีีีีีเงิิิิิิิิิิิินเลย

ี ใ ี่ ไ  ิ  



17. wrong ผิด นีเ่ปนคําตอบท่ีผิด ลองทําใหมสิ
18. yellow (สี) เหลือง กลวยมีสีเหลือง
19. sweet หวาน แอปเปลเหลานีท้ั้งหวานท้ังสด
20. sad เศรา เพลงนีเ้ศรา มันทําใหฉันรองไห

Test 5

1. beautiful = e. attractive สวย, ซ่ึงมีเสนหดึงดูดใจ
2. big = i. large ใหญโต
3. bad = h. terrible  ไมดี, เลว, แย, รายกาจ
4. basic = g. simple ซ่ึงเปนพื้นฐาน, ซ่ึงเปนธรรมดา
5. blank = j. empty วางเปลา, ไมมีอะไร
6. blue = b. sad เศรา
7. brave = a. bold กลาหาญ
8. bright = c. shiny สวางไสว
9. brilliant = d. very bright สวาง, สุกใส
10. boring = f. dull นาเบื่อ

Test 6

1. charming ซ่ึงมีเสนห, สวยงาม ≠ d. ugly นาเกลียด
2. cheap ถูก ≠ g. expensive แพง
3. cheerful ราเริง, สดใส, เบิกบาน ≠ i. unhappy ไมราเริงเบิกบาน, ไมมีความสุข
4. cruel โหดราย ≠ f. kind ใจดี
5. clean สะอาด ≠ b. dirty สกปรก
6. clear ชัดเจน, แจมแจง ≠ h. dull มืดหมน, ทึบ
7. clever ฉลาด ≠ j. foolish โง
8. calm สงบ ≠ e. noisy อึกทึก, ซ่ึงมีเสียงดังหนวกหู
9. careful ระมัดระวัง ≠ a. careless ประมาท
10. countable ซ่ึงนับได ≠ c. uncountable ซ่ึงนับไมได
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a. bold กลาหาญ
===== cc.. sshhhiiiiinnnnnnnnnny สสววาาาางงงงงงงงงงงงไสสสสสสสสสสสสสสวว
=============== ddddddddddddd..... vvvvveeeeeeeeeeeryyyyyyyyyy bbbbbrrrrriiiiiiiiiiiiiigggggghhhht สสสสสวววววววววววววาง, สสุกใใใใใส
= fffffffffff. ddduuullllllllllllll นนนาาาเเเบบบบบบบบบบบบบบบ่ือออออ



Test 7

1. plane เคร่ืองบิน สวน helicopter เฮลิคอปเตอร
 by + ยานพาหนะ = เดินทางโดยยานพาหนะนั้น ๆ
 พวกเราสามารถบินจากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษโดยเคร่ืองบิน
2. motorcycle รถมอเตอรไซค สวน bicycle รถจักรยาน
 เธออายุแค 13 ป และอายุนอยเกินไปท่ีจะข่ีรถมอเตอรไซค
3. car รถยนต สวน ship เรือ
 พอของฉันซ้ือรถยนตคันใหมเม่ือวานนี ้และเราจะไปขับรถเลนในวันหยุดนี้
4. boat เรือ สวน raft แพ
 ถาตองการไปเกาะสมุย เธอตองไปท่ีนัน่โดยทางเรือ
5. train sky รถไฟลอยฟา สวน plane เคร่ืองบิน
 รถไฟลอยฟานั้นรวดเร็วและสะดวกมาก ผูคนสามารถไปในเมืองไดอยางงายดาย
6. ship เรือใหญ, เรือเดินสมุทร สวน boat เรือลําเล็ก
 “ไททานกิ” เปนเรือขนาดใหญ มีผูโดยสารมากกวา 2,000 คนบนเรือ
7. taxi รถแท็กซ่ี สวน bicycle รถจักรยาน
 ฉันตองขึ้นรถแท็กซ่ี ไปสนามบิน ไมเชนนั้นฉันจะตกเคร่ืองบิน
8. tractors รถแทร็กเตอร, รถไถพรวนดิน สวน ambulances รถพยาบาลฉุกเฉนิ
 เรามีรถไถพรวนดินสามคันในฟารมของเรา
9. bus รถบัส, บัส สวน train รถไฟ
 รถบัสโรงเรียนมารับฉันเวลา 7.30 น. ทุกวัน
10. trucks รถบรรทุก สวน bicycles รถจักรยาน
 มีรถบรรทุกคันใหญบนถนนมอเตอรเวยจํานวนมาก

Test 8

1. a little bit จํานวนหรือปริมาณเล็กนอย, นดิหนอย  ฉนัตองการนํา้ตาลเล็กนอยสําหรับกาแฟของฉนั
2. about เกี่ยวกับ หนังเรื่องนั้นเกี่ยวกับมังกร
3. above เหนือ, (อยู) ขางบนเหนือขึ้นไป เธอเห็นเคร่ืองบินท่ีอยูเหนือพวกเราไหม
4. accident อุบัติเหตุ นองชายของฉันเกิดอุบัติเหตุรถยนตเม่ือวานนี้
5. achievement ความสําเร็จ การสอบผานนั้นเปนความสําเร็จอยางหนึง่
6. action การกระทํา การกระทําของเขาไมสุภาพ
7. actor นักแสดงชาย คริสโตเฟอรเปนนักแสดงชายชื่อดัง
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ดนสามคันในนนนนนนนฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมขขขขขขขขขขขขขขขอออออออออออองงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาา
สวน train รถไฟ



8. actress นักแสดงหญิง เจนอยากจะเปนนักแสดงหญิงในอนาคต
9. across ขาม อยาว่ิงขามถนน มันอันตราย
10. address ท่ีอยู  ท่ีอยูของฉัน คือ เลขท่ี 98 ถนนแบล็ค เมืองนอรวูด  

ประเทศออสเตรเลีย

Test 9

1. add เพิ่มเติม มันไมเปรี้ยวเลย ชวยเพิ่มนํ้ามะนาวอีกนะ
2. add up บวก (เลข) ชวยบวกเลขเหลานีด้วย
3. adventure การผจญภัย นทิานเรื่องนีเ้กี่ยวกับการผจญภัยในปา
4. adventure story เรื่องผจญภัย เรื่องปเตอร แพน เปนเรื่องผจญภัยท่ีฉันชอบท่ีสุด
5. after หลังจาก, ภายหลัง เราจะไปสวนสาธารณะกนัหลังจากเรากนิอาหารเยน็เสรจ็แลว
6. advertisement โฆษณา ฉันเห็นโฆษณานี้ ในหนังสือพิมพ
7. aeroplane เคร่ืองบิน เราตองขึ้นเคร่ืองบินไปประเทศญี่ปุน
8. Aesop’s fable นทิานอีสป มีนทิานดี ๆ  หลายเรื่องในชดุนทิานอีสป
9. afraid กลัว อยากลัวสุนัขของฉัน มันไมกัดเธอหรอก
10. Africa ทวีปแอฟริกา ฉันไมเคยไปทวีปแอฟริกา มันไกลจากประเทศไทยมาก

Test 10

1. afternoon ตอนบาย ฉันหวังวาจะไดเจอเธอตอนบายนี้
2. again อีกครั้ง เคกนีอ้รอยมาก ฉันอยากกินอีก
3. against ตอตาน แมของฉันตอตานการกินอาหารขยะ
4. age อายุ, วัย เจนนีมี่อายุเทากับฉัน พวกเราอายุ 10 ขวบ
5. agent ตัวแทน ตวัแทนทองเท่ียวจะชวยดแูลทุกอยางตลอดการเดนิทางของเรา
6. ago ท่ีแลวมา ครอบครัวของฉันไปเมืองจีนเม่ือ 3 ปท่ีแลว
7. agree เห็นดวย ฉันไมเห็นดวยกับเธอ นัน่มันเปนความคิดท่ี ไมดีเลยนะ
8. ahead ซ่ึงอยูเบื้องหนา, ขางหนา หมอกหนามาก เรามองไมเห็นอะไรขางหนาเลย
9. aim ต้ังเปา, มุงหวัง โจกับฉันต้ังเปาวาจะชนะการแขงขันเกมนี้
10. air อากาศ ออกไปขางนอกกันเถอะ ฉันอยากสูดอากาศสดชื่นหนอย
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เครองบน เราตองขนเครองบนไปประเทศญปุนเ
ble นนนนนนนนนนนนทิททททททททททททททททาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนออออออออออออออออีสสสสสสสสสสสสสสสป มีนทานดดดดดดดดดดดดีน ๆๆๆ หหหลลลาายยยยเเเเเเเเเเรื่อออออออออออออองงใใในนชชดุดดดดดดดดดดดดนนนนนนนนนนนนนนทิททททททททททททานอีสป

ออออออออออยยยยยาาาาากกกกกลลลลลลัววววสุนนนนนนนนนนนนัขขขขขขขขขขออออองงงงงฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉัน มันนไไไมกัััััััััััััััดดดดดดเเเเเเเเเเเเเเเเธธธธธธธธธธธธธธธธธธออออออออออออออหรอ
แอฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟริิิิิกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาา ฉันไไมเคคคคยไไไไไไไไไไไไไไปปปปปทททวววีปปปแแแแแแอออออออออฟฟฟฟฟรรรรรรรรริกกกกกกกกกาาา มมมมมมมมมมมมมมันนนนนนนนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไไไไไไกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลจากไไไไไไไไ
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buffalo ควาย calf ลูกวัว cat แมว

cheetah เสือชีตาร cow วัว crocodile จระเข

dog สุนัข donkey ลา duck เปด

eagle นกอินทรี eel ปลาไหล elephant ชาง

elk กวางขนาดใหญ fish ปลา fox หมาจิ้งจอก

frog กบ giraffe ยีราฟ hare กระตายปา

hen แมไก hippo ฮิปโป horse มา

jellyfish แมงกะพรุน kangaroo จิงโจ kitten ลูกแมว

koala โคอาลา lion สิงโต monkey ลิง

mouse หนู octopus หมึกยักษ ostrich นกกระจอกเทศ

ant มด bee ผ้ึง beetle แมลงปกแข็ง 

butterfly ผีเส้ือ caterpillar ดักแด cicada จักจั่น

cockroach แมลงสาบ cricket จิ้งหรีด dragonfly แมลงปอ 

firefly หิ่งหอย fly แมลงวัน grasshoppe ต๊ักแตน

Animals 
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ggiiirraaffffffeee ยีราฟ hhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrre กระต

hhhhhhhhhippppooo   ฮปิปปปปปปปปโโโโโปป horsssssssssssssssse  มา

กะพรุน kkkkangaroo จิงโจ kkkkiiiiiiiiiitttttttttttttttttten ลูก

lion สิงโโโโโโโโโโโโโโโต monkey ลิ



mosquito ยุง ladybug เตาทอง silkworm ตัวไหม

spider แมงมุม wasp ตัวตอ worm หนอน

bacon เบคอน beer เบียร brandy บรั่นดี

butter เนย cereal ธัญพืช champagne แชมเปญ

cheese เนยแข็ง chicken เนื้อไก chocolate ช็อกโกแลต

cocktail  
เครื่องดื่มเหลาผสมผลไม

cookie  
คุกกี้

cornflakes  
คอรนเฟล็ค

curry แกงเผ็ด dessert ขนมหวาน doughnut โดนัท

fish sauce น้ำ ปลา ham แฮม hamburger แฮมเบอรเกอร

honey น้ำ ผ้ึง hot dog ไสกรอก jam แยม

juice น้ำ ผลไม lemonade น้ำ มะนาว lollipop อมยิ้ม

macaroni มักกะโรนี milk น้ำ นม milkshake นมปน

mineral water  
น้ำ แร

moon cake  
ขนมไหวพระจันทร

noodles  
กวยเต๋ียว

omelet ไขเจียว pancake ขนมแพนเคก pasta พาสตา

pickle ของดอง pie พาย pizza พิซซา

popcorn ขาวโพดคั่ว punch พันช raisin ลูกเกด

salad สลัด sandwich ขนมปงแซนดวิช sausage ไสกรอก

seafood อาหารทะเล soda โซดา soup ซุป

spaghetti สปาเกตตี steak สเต็ก sugar น้ำ ตาล

Foods and Beverages 
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dessert ขนมหวาน doughnut โด

ลา hhhaammmmmmmmmmmmmmm  แแแแแฮฮฮฮฮมมมมมมมมมมม hhhhhhhhambbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrggggggggggggggger 

hhhhhoooottttt  ddogggg ไไไสสสสสสสสสสกรอก jjjjjaamm แแแแแแแแแแแแแแยยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมมมม

llllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeee นนนนนนนนนนนนนน้้้้้้้้้้้้้้้้ำำำำำำำำำำำำำำำมมมมมมมมมมมมมะะะะะะะะะะะะะะะะนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาววววววววววววววววววว llllllllllllllloooooooooooooooooooollipop อมย้ิ

้



toast ขนมปงปง turkey ไกงวง vinegar น้ำ สมสายชู

wafer เวเฟอร wine เหลาไวน yoghurt นมเปรี้ยว

apple แอปเปล apricot ผลแอพริคอต avocado ผลอาโวกาโด

banana กลวย blackcurrant แบล็คเคอแรนท blueberry บลูเบอรรี่

cantaloupe แคนตาลูป cherry เชอรรี Chinese pear สาล่ี

coconut มะพราว cranberry แครนเบอรรี่ custard apple นอยหนา

date palm อินทผาลัม dragon fruit แกวมังกร durian ทุเรียน

fig มะเดื่อ grape องุน guava ฝรั่ง

jackfruit ขนุน kiwi กีวี longan ลำ ไย

lychee ล้ินจี่ mango มะมวง mangosteen มังคุด

melon เมลอน orange สม papaya มะละกอ

passionfruit เสาวรส peach ลูกทอ pear ลูกแพร

persimmon ลูกพลับ pineapple สับปะรด plum ลูกพลัม

pomegranate ทับทิม pomelo สมโอ quince ผลควิ้นซ

rambutan เงาะ raspberry ราสพเบอรรี rose apple ชมพู

santol กระทอน star fruit มะเฟอง star gooseberry มะยม

strawberry สตรอวเบอรรี tamarind มะขาม watermelon แตงโม

Fruits 
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นทผาลม dragon fruit แกวมงกร durian ทุ

ggggggggggggggggrraapppppee  ออออออออองุน gggggggggggggggguaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvva ฝร

kkkkkkkkkkkkkkkiiwii กีีีีีีีีีีีีวีีีีีีีี looooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaan ลำ

mmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnggggggggggggoooooooooooooo มมมมมมมมมมมมะะะะะะะะะะะะะะะมวววววววววววววววววงงงงงงงงงงงงง mangost

orange สม papaya ม


