
กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย 

เครดิต: tewfree.com  

รวบรวมค ำกริยำ 3 ช่องที่ใช้บอ่ย จำกเวบ็ติวฟรี คดัเลือกมำให้ประมำณ 140 ค ำครับ พร้อมควำมหมำยเป็นภำษำไทย 

นอกจำกนีถ้้ำใครต้องกำรรำยช่ือค ำกริยำ 3 ช่องทัง้หมด (เยอะนะ) ก็มีเหมือนกนัอยูท่ี่เวบ็ติวฟรีครับ คลกิ >> กริยำ 3 ช่อง  

Regular Verbs 

# Verb ช่อง 1 Verb ช่อง 2 Verb ช่อง 3 ความหมาย 

1. add added added เพิ่ม 

2. allow allowed allowed อนุญาต 

3. arrive arrived arrived มาถึง 

4. call called called เรียก/โทร 

5. change changed changed เปล่ียน 

6. chat chatted chatted แชท/คุย 

7. clean cleaned cleaned ท าความสะอาด 

8. close closed closed ปิด 

9. earn earned earned ได/้ไดรั้บ 

10. finish finished finished ท าเสร็จ 

11. help helped helped ช่วย 

12. kiss kissed kissed จูบ 

13. laugh laughed laughed หวัเราะ 

14. learn learned learned เรียน 

15. like liked liked ชอบ 

16. listen listened listened ฟัง 

17. live lived lived มีชีวติ/ด าเนินชีวติ 

18. look looked looked ดู/มอง 

19. love loved loved รัก 

20. need needed needed ตอ้งการ 

21. open opened opened เปิด 

22. play played played เล่น 

23. pull pulled pulled ดึง 

24. push pushed pushed ดนั 

25. receive received received ไดรั้บ 

26. share shared shared แบ่ง 

27. start started started เร่ิมตน้ 
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28. stop stopped stopped หยดุ 

29. talk talked talked พดู/คุย 

30. text texted texted ส่ง SMS 

31. thank thanked thanked ขอบคุณ 

32. touch touched touched จบั/แตะ 

33. use used used ใช ้

34. visit visited visited ไปพบ 

35. wait waited waited คอย 

36. walk walked walked เดิน 

37. want wanted wanted ตอ้งการ 

38. wash washed washed ลา้ง 

39. watch watched watched ดู/มอง 

40. work worked worked ท างาน 

 

Irregular Verbs (ทั้งสามช่องสะกดเหมือนกนั) 

# Verb ช่อง 1 Verb ช่อง 2 Verb ช่อง 3 ความหมาย 

41. bet* bet bet พนนั 

42. burst burst burst ระเบิด 

43. cost cost cost มีราคา (ก่ีบาท) 

44. cut cut cut ตดั 

45. hit hit hit ตี 

46. hurt hurt hurt ท าใหเ้จบ็ 

47. let let let ปล่อย 

48. put put put วาง 

49. read read read อ่าน 

50. set set set ตั้งค่า 

51. shut shut shut ปิด 

 

Irregular Verbs (ช่อง 1 และช่อง 2 สะกดเหมือนกนั) 

# Verb ช่อง 1 Verb ช่อง 2 Verb ช่อง 3 ความหมาย 

52. beat beat beaten ทุบ/ตี 



Irregular Verbs (ช่อง 1 และช่อง 3 สะกดเหมือนกนั)  

# Verb ช่อง 1 Verb ช่อง 2 Verb ช่อง 3 ความหมาย 

53. come came come มา 

54. run ran run วิง่ 

55. become became become เป็น/กลายเป็น 

 

Irregular Verbs (ช่อง 2 และช่อง 3 สะกดเหมือนกนั) 

# Verb ช่อง 1 Verb ช่อง 2 Verb ช่อง 3 ความหมาย 

56. bring brought brought พามา 

57. build built built สร้าง 

58. buy bought bought ซ้ือ 

59. catch caught caught จบั 

60. deal dealt dealt ตกลง/จดัการ 

61. feed fed fed ใหอ้าหาร 

62. feel felt felt รู้สึก 

63. fight fought fought ต่อสู้ 

64. find found found คน้หา 

65. get got got ท าให/้ไดรั้บ 

66. hang hung hung แขวน 

67. have had had มี/ได/้เป็น 

68. hear heard heard ไดย้นิ 

69. hold held held ถือ/อุม้ 

70. keep kept kept เกบ็ 

71. lay laid laid นอน 

72. lead led led น า 

73. leave left left จากไป 

74. lend lent lent ใหย้มื 

75. light* lit lit จุดไฟ/เปิดไฟ 

76. lose lost lost แพ ้

77. make made made สร้าง 

78. mean meant meant หมายความ 

79. meet met met พบ 

80. pay paid paid จ่าย 

81. say said said พดู 



82. sell sold sold ขาย 

83. send sent sent ส่ง 

84. shine shone shone เปล่งปลัง่/แวววาว 

85. shoot shot shot ยงิ 

86. sit sat sat นัง่ 

87. sleep slept slept นอน 

88. slide slid slid เล่ือน/ถู 

89. spend spent spent จ่าย 

90. stand stood stood ยนื 

91. stick stuck stuck ติด 

92. sweep swept swept กวาด 

93. swing swung swung แกวง่ 

94. teach taught taught สอน 

95. tell told told บอก 

96. think thought thought คิด 

97. understand understood understood เขา้ใจ 

98. win won won ชนะ 

 

Irregular Verbs (ทั้งสามช่องสะกดไม่เหมือนกนัเลย) 

# Verb ช่อง 1 Verb ช่อง 2 Verb ช่อง 3 ความหมาย 

99. be was/were been เป็น/อยู/่คือ 

100. begin began begun เร่ิมตน้ 

101. blow blew blown เป่า 

102. break broke broken หกั/ท าใหแ้ตก 

103. choose chose chosen เลือก 

104. do did done ท า 

105. draw drew drawn วาด 

106. drink drank drunk ด่ืม 

107. drive drove driven ขบัรถ/ขบัยานพาหนะ 

108. eat ate eaten กิน 

109. fall fell fallen ตก 

110. fly flew flown บิน 

111. forget forgot forgotten ลืม 

112. freeze froze frozen ท าใหแ้ขง็ 

113. give gave given ให ้



114. go went gone ไป 

115. grow grew grown เจริญ/เติบโต 

116. hide hid hidden ซ่อน 

117. know knew known รู้/ทราบ 

118. lie** lay lain โกหก 

119. ride rode ridden ข่ี/นัง่บนพาหนะ 

120. ring rang rung ส่งเสียงดงั/เสียงกระด่ิง 

121. rise rose risen ลุกข้ึน 

122. see saw seen เห็น/ดู 

123. shake shook shaken สัน่/เขยา่ 

124. show* showed shown แสดง 

125. sing sang sung ร้องเพลง 

126. sink sank sunk จม 

127. speak spoke spoken พดู 

128. spring sprang sprung เดง้ด๋ึง 

129. steal stole stolen ขโมย 

130. swear swore sworn สาบาน 

131. swim swam swum วา่ยน ้า 

132. take took taken เอา 

133. tear tore torn ฉีก 

134. throw threw thrown โยน/ขวา้ง 

135. wake woke woken ต่ืน 

136. wear wore worn ใส่ 

137. weave wove woven ถกั/สาน 

138. write wrote written เขียน 

 


