ALL ABOUT ME
1. My name is __________________________________________.
2. My nickname is _______________________ .
3. I am ____ years old.
4. My birthday is ___________________________________.
5. I am ________ centimeters tall.
6. I weigh ________ kilograms.
7. I live in _____________________________district of
____________________________ Province.
8. My eyes are ____________ and my hair is ____________.
9. In my free time, I like to ________________________________.
10. My favorite food is ______________________________.
11. My favorite animal is _______________________.
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Practical Exam การสอบภาคปฏิบัต ิ
During the practical exams each term, your English teacher will test you on
ten conversation questions taken from these lists (คาถามจากบทสนทนา).

TERM ONE:
1. How’s the weather today?
2. What are you going to do after
school today?
3. What do you want to be when
you grow up?
4. Who is your math teacher?
5. Who is your favorite movie
star?
6. What gift do you want on your
birthday?
7. What do you need for
camping?
8. Which season do Americans
celebrate Christmas?
9. What subject do you like?

10. Who is your favorite singer?
11. Which country do you want to
travel to?
12. What do you do in your free
time?
13. What did you do yesterday?
14. How do feel today?
15. What month is Loy Krathong?
16. What is the date today?
17. What did you eat for breakfast?
18. Who is your best friend?
19. What languages can you
speak?
20. Can you ride a bicycle?

TERM TWO:
1. What did you on Saturday?
2. What does your dad look like?
3. What are you going to do this
weekend?
4. How many people are there in
your family?
5. Do you like to go camping?
6. Do you like reading books?
7. How do you go to Robinsons?
8. What do you like to do?
9. What chores do you do at home?
10. Where can you buy medicine?

11. What color is your hair?
12. Do you have a younger sister?
13. What continent is Thailand in?
14. What is King Rama X’s real name?
15. Do you like to go to the beach or
the mountains?
16. How many brothers and sisters do
you have?
17. What time do you get up?
18. What does your English teacher
look like?
19. What fruit do you like?

Need help with the answers? Visit www.English-Room.com/speaking
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Reading Exam การอ่าน – Term1
Scott wants to be an architect when he grows up. He wants to
build houses. Kate wants to be a musician. She can play the
guitar. Kate wants to be famous. Molly wants to be an
astronaut. What do you want to be when you grow up?
Score: _______ _______ _______ _______

Next weekend, I am going to visit my brother in London.
London is the capital of England. When I go to London, I am
going to go shopping. I am going to see a play, and I am going
to go to a museum. I am excited to go to England because I
can practice my English every day.
Score: _______ _______ _______ _______

Reading Exam การอ่าน – Term 2
Kate has long black hair and green eyes. She wears glasses.
There are 6 people in Kate’s family, her mother, her father, her
brother, her grandmother, her grandfather and her. Her mother
has curly brown hair. Her father has short black hair. Kate likes
to play badminton. She does not like to collect baseball cards.
Score: _______ _______ _______ _______

Andy is going to the beach this weekend with friends. He
should wear his bathing suit. His bathing suit is green and blue.
Andy should bring sunscreen and sunglasses. The weather is
going to be very hot and sunny. He should not bring a jacket.
Andy is going to go swimming in the sea.
Score: _______ _______ _______ _______
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Unit 1 Spelling List: The Great Outdoors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

beach ชายหาด
bucket ถังน้ า
camp อยูค
่ า่ ย
cold หนาวเย็น
cool เย็น
fishing rod คันเบ็ด
flashlight ไฟฉาย
foggy มีหมอกมาก
helmet หมวกนิรภัย
hot ร ้อน
ื้
humid เปี ยกชน
mitt ถุงมือ
mountain ภูเขา

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ื พิมพ์
newspaper หนั งสอ
rain ฝน
skateboard เสกตบอร์ด
sleeping bag ถุงนอน
sunglasses แว่นกันแดด
sunscreen ครีมทาผิว
swimsuit ชุดว่ายน้ า
tennis racket ไม ้ตีเทนนิส
tent เต็นท์,กระโจม
็ ตัว
towel ผ ้าเชด
warm อบอุน
่
weatherman นักพยากรณ์
อากาศ

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences. Underline
the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The weatherman said it is going to rain tomorrow.
I need a mitt and bat to play baseball.
Don’t forget to take sunglasses and sunscreen when you go to the beach.
Yesterday it was cold but today it is hot.
I want to go camping in the mountains when it is warmer.
Take a swimsuit and towel with you to the swimming pool.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม











baseball เบสบอล
cheese เนยแข็ง
chicken ไก่
็ คโกแลต
chocolate ชอ
chopsticks ตะเกียบ
cousins ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
fishing การตกปลา
jacket แจ็คเก็ต
need ต ้องการ











sheep แกะ
ื้ เชต
ิ้
shirt เสอ
ั้
shorts กางเกงขาสน
snow หิมะ
soccer ซอคเคอร์
tennis เทนนิส
tie เนคไท
umbrella ร่ม
weather ลมฟ้ าอากาศ
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Unit 1: Story Time อ่ำนเรือ
่ ง
STORY ONE: I’m really excited! Tomorrow I am going to go to scout camp.
We’re camping in Chiang Mai in Northern Thailand. We will climb Doi Inthanon
mountain. I will take my sunglasses and sunscreen. The weather will be hot
and sunny. I do not need an umbrella.
STORY TWO: This weekend, I am going to go fishing with my friend. The
weather will be hot and humid. I will take a hat, a bucket and a rod. I am
going to sleep at my friend’s house, and so I will take a sleeping bag and
flashlight.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ















We’re going camping tomorrow. พวกเราจะไปอยูค
่ า่ ยพรุง่ นี้
I’m really excited! ฉั นตืน
่ เต ้นมาก
How’s the weather going to be? อากาศจะเป็ นอย่างไรบ ้าง
It’s going to be cold. มันจะหนาว
Is it going to rain? มันจะมีฝนตกไหม
I’m not sure. I hope not. ฉั นไม่แน่ใจ ฉันหวังว่าจะไม่ตก
What are you’re going to do? คุณกาลังจะทาอะไร
I’m going to go skateboarding. ฉั นกาลังจะเล่นเสกตบอร์ด
What’s he going to do? เขาผู ้ชายกาลังจะทาอะไร
I’m going to go to the mountains. ฉันกาลังจะไปภูเขา
What do I need? ฉั นต ้องการทาอะไร
You need a flashlight. คุณต ้องการไฟฉาย
What do they need? เขาทัง้ หลายต ้องการทาอะไร
Does he need an umbrella? เขาผู ้ชายต ้องการร่มใชไ่ หม

Phrases:
 go skateboarding ไปเล่นเสกตบอร์ด
 play baseball เล่นเบสบอล
 play tennis เล่นเทนนิส
 go fishing ไปตกปลา
 after school หลังเลิกเรียน
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Unit 2 Spelling List: Hopes and Dreams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

architect สถาปนิก
astronaut นักบินอวกาศ
climb ปี น,ไต่
dancer นักเต ้น
delivery person คนสง่ ของ
dreams ความฝั น
drive ขับรถ
engineer วิศวกร
fantastic น่าอัศจรรย์
hopes หวัง
idea ความคิด
movie star ดาราภาพยนตร์
musician นักดนตรี

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

news reporter ผู ้รายงานข่าว
nurse พยาบาล
office worker พนักงานบริษัท
photographer ชา่ งถ่ายภาพ
pilot นักบิน
salesclerk พนักงานขาย
scientist นักวิทยาศาสตร์
singer นักร ้อง
together ด ้วยกัน
tour guide มัคคุเทศก์
truck driver คนขับรถบรรทุก
writer นักเขียน

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.

My dream is to become a movie star.
My father is a nurse.
When I grow up I want to be a pilot.
I want to be a scientist or an engineer.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม

ั ว์น้ า
 aquarium พิพธิ ภัณฑ์สต












build สร ้าง
clue ร่องรอย,คาใบ ้
ั ว์,บุคคล
creature สต
design ออกแบบ
dolphin ปลาโลมา
flip ดัด,กระตุก
holding ถือ
phone โทรศัพท์
photo ภาพถ่าย
sail แล่นเรือ












sand ทราย
spin หมุนติว้ ,ปั่ น
tail หาง
travel เดินทาง
treasure hunt ล่าสมบัต ิ
triangle สามเหลีย
่ ม
volunteer อาสาสมัคร
whale วาฬ
ี งนกหวีด
whistle เสย
ี าว
white สข
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Unit 2: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: What do you want to be when you grow up? I want to be a
scientist like my father. If I cannot do that, I want to be an engineer. My
friend’s father is an architect. But he doesn’t want to do that. He wants to
be a movie star like his mother. My mother is a dancer. I don’t want to do
that!
STORY TWO: This weekend, do you want to go on a treasure hunt in the
park or go to the aquarium? Let’s flip a coin to see where we will go. If it is
heads, we will go and see the dolphins and the whale. If it is tails, we will
go to the park. If we can understand all of the clues, we can find the
treasure.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ












What do you want to be? คุณต ้องการเป็ นอะไร
I want to be a singer. ฉันต ้องการเป็ นนักร ้อง
What about you? แล ้วคุณล่ะ
I want to be a dancer. ฉันต ้องการเป็ นนักเต ้น
I have a great idea. ฉันมีความคิดทีด
่ ม
ี าก
Let’s sing and dance together. ไปร ้องเพลงและเต ้นด ้วยกันเถอะ
Fantastic! น่าอัศจรรย์มาก
What does he want to be? เขาผู ้ชายต ้องการเป็ นอะไร
He wants to be a tour guide. เขาผู ้ชายต ้องการเป็ นมัคคุเทศก์
Does she want to be a movie star? เขาผู ้หญิงต ้องการเป็ นดาราภาพยนตร์หรือ
What does he want to do? เขาผู ้ชายต ้องการทาอะไร
 He wants to drive a car. เขาผู ้ชายต ้องการขับรถ
PHRASES:







climb a mountain ปี นภูเขา
build a house สร ้างบ ้าน
sail a boat แล่นเรือ
travel around the world เดินทางรอบโลก
design a video game ออกแบบวิดโี อเกม
drive a car ขับรถ
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Unit 3 Spelling List: Birthdays
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

birthday วันเกิด
cell phone โทรศัพท์
็ คโกแลต
chocolate ชอ
date วันที่
Egypt ประเทศอียป
ิ ต์
forgot ลืม
friend เพือ
่ น
money เงิน
ั ดาห์หน ้า
next week สป
party งานเลีย
้ ง
present ของขวัญ
window หน ้าต่าง
yesterday เมือ
่ วานนี้

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

January มกราคม
February กุมภาพันธ์
March มีนาคม
April เมษายน
May พฤษภาคม
June มิถน
ุ ายน
July กรกฎาคม
August สงิ หาคม
September กันยายน
October ตุลาคม
November พฤศจิกายน
December ธันวาคม

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

My birthday is on May 31st.
I have a party next week at my friend’s house.
The King of Thailand was born in July.
My friend gave me some chocolate for my birthday.
Next week I am going to go to Egypt with my family.
The Queen of Thailand’s birthday is in June.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม





rock star ดาราร็อก
break แตก
lose ทาหาย
find ค ้นหา






cookies คุ ้กกี้
dance เต ้นรา
sandwiches แซนด์วช
ิ
cakeเค ้ก
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Unit 3: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: It was my birthday yesterday. We went to the mall and
watched a movie. In the evening, I had a party with my friends. They gave
me many presents. We played games and we sang songs.
STORY TWO: There are twelve months in one year. I like March and April
the most because it is the summer holidays in Thailand. My school is closed
in October too. My birthday is in August. What is your favourite month?
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 What’s the date today? วันนี้เป็ นวันทีเ่ ท่าไร
 Yesterday was my birthday. เมือ
่ วานนีเ้ ป็ นวันเกิดของฉัน
 Oh, I’m sorry. I forgot! โอ ้ ฉันขอโทษ ฉั นลืม
 That’s OK. When’s your birthday? ตกลง วันเกิดของคุณเมือ
่ ไร
 It’s on September 9th. วันที่ 9 กันยายน
 What did you do yesterday? เมือ
่ วานนีค
้ ณ
ุ ทาอะไร
 What did she do yesterday? เมือ
่ วานนีเ้ ขาผู ้หญิงทาอะไร
 What happened? เกิดอะไรขึน
้
 She won a race. เขาผู ้หญิงชนะการแข่งขัน
 They found some money. พวกเขาพบเงิน
Phrases:
็ คโกแลตมากไป
 ate too much chocolate กินชอ
 broke a window ทาหน ้าต่างแตก
 flew a kite เล่นว่าว
 found some money พบเงิน
 got a present ได ้รับของขวัญ
 had a party มีงานปาร์ต ี้
ั ท์หาย
 lost his cellphone ทาโทรศพ
 met a rock star พบดาราร็อก
 took a test ทาการสอบ
ิ ค ้า
 went to the mall ไปห ้างสรรพสน
 won a race ชนะการแข่งขัน
 sleep late เข ้านอนชา้
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Unit 4 Spelling List: School
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

geography ภูมศ
ิ าสตร์
history ประวัตศ
ิ าสตร์
literature วรรณคดี
P.E. (physical education)
ึ ษา
พลศก
science วิทยาศาสตร์
subject วิชา
easy ง่าย
hard หนัก
spring ฤดูใบไม ้ผลิ
summer ฤดูร ้อน
fall ฤดูใบไม ้ร่วง
winter ฤดูหนาว

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

season ฤดู
cloudy มีเมฆมาก
rainy มีฝนมา
snowy มีหม
ิ ะมาก
windy มีลมแรง
best ดีทส
ี่ ด
ุ
better ดีกว่า
heavier หนักกว่า
heavy หนัก
light เบา
lighter เบากว่า
worse เลว
worst เลวทีส
่ ด
ุ

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

My favorite subject at school is history.
My favorite season is summer.
In winter, it is often rainy or snowy.
My worst subject is geography.
My easiest subject is P.E. and hardest literature.
It is very windy today.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม











bloom ดอกไม ้บาน
clue ร่องรอย, คาใบ ้
description ลักษณะ
Egypt ประเทศอียป
ิ ต์
fast เร็ว
favorite โปรดปราน
kids เด็ก
pyramid พีรามิด
raindrops หยดฝน

 silver เงิน
ั ว์ชนิดหนึง่ มีกลิน
 skunk สต
่
เหม็น
 slow ชา้
 snowflakes เกล็ดหิมะ
 socks ถุงเท ้า
 stink มีกลิน
่ เหม็น
 think คิด
 waterfallน้ าตก
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Unit 4: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: What is your favorite subject at school? I like geography
best. My second best is English. I also like math and science. My worst
subject is history.
STORY TWO: In Europe, there are four seasons: summer, fall, winter and
spring. In Thailand there are only three. Cool, hot and rainy. What is your
favourite?
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ














What’s your favorite subject? วิชาทีค
่ ณ
ุ โปรดปรานคืออะไร
I like science best.ฉ ันชอบวิทยาศาสตร์มากทีส
่ ด
ุ
Why do you like science? ทาไมคุณชอบวิทยาศาสตร์
I think it is easy.ฉันคิดว่ามันง่าย
Which subject do you like best? วิชาไหนทีค
่ ณ
ุ ชอบมากทีส
่ ด
ุ
I like English.ฉันชอบภาษาอังกฤษ
It’s easier than science.มันง่ายกว่าวิทยาศาสตร์
Which season do you like best? ฤดูไหนทีค
่ ณ
ุ ชอบมากทีส
่ ด
ุ
I like fall. ฉันชอบฤดูใบไม ้ร่วง
It’s cool in the fall. อากาศเย็นในฤดูใบไม ้ร่วง
I think rainy days are better than hot days.ฉันคิดว่าวันทีฝ
่ นตกดีกว่าวันทีร่ ้อน
Which book is heavier? หนังสอื เล่มไหนหนักกว่า
Which pencil is the longest? ดินสอแท่งไหนยาวทีส
่ ด
ุ

Superlatives:







bad > worse > worst
big > bigger > biggest
easy > easier > easiest
fast > faster > fastest
good > better > best
hard > harder > hardest








heavy > heavier > heaviest
light > lighter > lightest
new > newer > newest
old > older > oldest
slow > slower > slowest
tall > taller > tallest
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Unit 5 Spelling List: Outdoors and Indoors
1. around รอบๆ
2. bored น่าเบือ
่
3. bridge สะพาน
4. cave ถ้า
5. climb ปี น,ไต่
6. down ลง
7. embarrassed เขินอาย
8. excited ตืน
่ เต ้น
9. hike เดินเขา
10. hill เนินเขา
11. hurry รีบเร่ง
12. interested น่าสนใจ
13. into เข ้าไปใน

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

jog วิง่ ออกกาลังกาย
out of ออกจาก
over เหนือ,บน
pyramid ปิ รามิด
roller coaster รถไฟเหาะ
surprised ประหลาดใจ
through ทะลุผา่ น
tunnel อุโมงค์
under ใต ้
wait รอคอย
wood ป่ า
worried เป็ นกังวล

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I am worried I will be embarrassed if you see my baby photos.
The bridge goes over the river.
There is a tunnel through the hill.
My friend is ill in bed and I am bored.
At the weekend I like to hike through the woods.
My parents surprised me with a birthday party.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม

 download ดาวน์โหลด
 hiked down เดินทางลงเขา
 listen ฟั ง
 music ดนตรี
 practice ฝึ กหัด
 street ถนน

 test ทดสอบ
 toast ปิ้ ง
 violin ไวโอลิน
 visit เยีย
่ มเยียน
 watch เฝ้ าดู
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Unit 5: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: My name is Michael. Last weekend, I went to Dream World
with my friends. We rode on the roller coaster. It was exciting. After, we
watched a stunt show. It was fun and interesting. I took lots of pictures
with my camera. I uploaded them to Facebook
STORY TWO: I have a problem. Every Sunday I practice the piano with
my teacher. But I find it boring. This Sunday, my friends invited me to go
and play baseball with them. That is more interesting for me. How can I tell
my parents that I don’t want to learn the piano any more?
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Hi, Scott. Where are you? สวัสดีสก็อต คุณอยูท
่ ไี่ หน
 We’re at the roller coaster. พวกเราอยูท
่ รี่ ถไฟเหาะ
 Can you wait for us? คุณสามารถคอยพวกเราได ้ไหม
 Sure, but hurry! แน่นอน แต่รบ
ี ๆหน่อยนะ
 Thanks for waiting for us. ขอบคุณทีร่ อพวกเรา
 No problem! I’m so excited.ไม่มป
ี ั ญหา ฉั นตืน
่ เต ้นมาก
 Kate went under a bridge and up a hill. เคทไปทีใ่ ต ้สะพานและขืน
้ เขา
 Where did she go? เขาผู ้หญิงไปทีไ่ หน
 She went through the tunnel. เขาผู ้หญิงลอดผ่านอุโมงค์
 What did you do on Sunday? คุณทาอะไรในวันอาทิตย์
 I watched a baseball game. ฉันดูเบสบอล
 What did he do on Sunday? เขาผู ้ชายทาอะไรในวันอาทิตย์
Phrases:
 downloaded pictures ดาวน์โหลดรูปภาพ
 practiced the violin ฝึ กไวโอลิน
 watched a baseball game ดูเบสบอล
 listened to music ฟั งดนตรี
 played a board game เล่นบอร์ดเกม
 visited my grandparents เยีย่ มเยียนคุณตา คุณยาย
 studied English เรียนภาษาอังกฤษ
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Unit 6 Spelling List: People
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

anywhere บางแห่ง
aunt ป้ า,น ้า,อา
bangs ผมหน ้าม ้า
beard เครา
ี อง
blond สท
ื้ สตรี
blouse เสอ
braids ผมทักเปี ย
ี ้ าตาล
brown สน
cousin ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
curly หยิก
family ครอบครัว
glasses แว่นตา
grandma ย่า,ยาย

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

grandpa ปู่ ,ตา
gray สเี ทา
moustache หนวด
ponytail ผมหางม ้า
sandals รองเท ้าแตะ
sneakers รองเท ้าผ ้าใบ
someone ใครคนหนึง่
straight ผมตรง
suit ชุดสูท
uncle ลุง,น ้า,อา
ื้ ยืด,เสอ
ื้ กั๊ก
vest เสอ
younger sister น ้องสาวคน
เล็ก

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. My younger sister has blond straight hair.
2. There are five people in my family.
3. My grandpa has a gray moustache.
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม












beautiful สวย
castle ปราสาท
dark มืด
desert ทะเลทราย
Eiffel tower หอไอเฟล
ื่ เสย
ี ง
famous ชอ
France ประเทศฝรั่งเศส
India ประเทศอินเดีย
jeans กางเกงยีนส ์
palace พระราชวัง












pants กางเกงขายาว
Paris เมืองปารีส
place สถานที่
ring แหวน
sing ร ้องเพลง
surprise ประหลาดใจ
Taj Mahal ทัชมาฮาล
underground ใต ้พืน
้ ดิน
wet เปี ยก
world โลก
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Unit 6: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: There are only three people in my family. I don’t have any
brothers or sisters. But, I do have three cousins. They live next door with
my aunt and uncle. My grandma lives with them too.
STORY TWO: My sister is younger than me. She has curly blond hair. I
have brown straight hair. My grandpa has gray hair and a moustache. When
I am older, I want to have a beard. My sister wants to have a ponytail.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
















Can I help you? ให ้ฉันชว่ ยคุณได ้ไม่
What’s the matter? เกิดอะไรขึน้
I’m looking for someone.ฉันกาลังมองหาคนบางคน
Who are you looking for? คุณกาลังมองหาใคร
I’m looking for my aunt.ฉันกาลังมองหาคุณป้ าของฉัน
What does she look like? เขาผู ้หญิงมีรป
ู ร่างลักษณะอย่างไร
ั ้ สแ
ี ดง
She has short red hair? เขาผู ้หญิงมีผมสน
What does your cousin look like? ลูกพีล
่ ก
ู น ้องของคุณมีรป
ู ร่างลักษณะอย่างไร
ี ้ าตาล
He has curly brown hair. เขาผู ้ชายมีผมหยิกสน
What does Dan’s dad look like? พ่อของแดนมีรป
ู ร่างลักษณะอย่างไร
Which one is your uncle? คนไหนเป็ นลุงของคุณ
He’s the one in a suit and tie. เขาผู ้ชายคือคนทีส
่ วมสูทและผูกเนกไท
Which one is Jim’s mom? คนไหนเป็ นแม่ของจิม
ั ้ และหยิก
She’s the one with short curly hair. เขาผู ้หญิงคือคนทีผ
่ มสน
ี ดง
She’s the one in a red dress. เขาผู ้หญิงคือคนทีส
่ วมกระโปรงชุดสแ

Phrases:
 looking for กาลังมองหา
 look like ลักษณะคล ้าย
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Unit 7 Spelling List: Future Plans
1.
2.
3.
4.
5.
6.

barber shop ร ้านตัดผม
beauty salon ร ้านเสริมสวย
backpacking กระเป๋ าเป้
borrow ขอยืม
Denmark ประเทศเดนมาร์ก
department store
ิ ค ้า
ห ้างสรรพสน
7. drugstore ร ้ายขายยา
8. example ตัวอย่าง
9. festival งานเทศกาล
10. gift shop ร ้านขายของที่
ระลึก
11. hockey ฮอกกี้
12. novel นวนิยาย
13. photo ภาพถ่าย

14. question คาถาม
15. rent เชา่
16. softball ซอฟต์บอล
17. supermarket ซุปเปอร์มาร์
เก็ต
18. this afternoon บ่ายนี้
19. tomorrow พรุง่ นี้
20. tonight คืนนี้
21. tournament การแข่งขัน
22. twin แฝด
23. United states
สหรัฐอเมริกา
24. vacation ปิ ดภาคเรียน
ั ดาห์
25. weekend สุดสป

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

This afternoon, I want to go to the beauty salon.
Last weekend, I borrowed a novel at the library.
Tomorrow I am going to a festival in Chiang Mai.
On my vacation next year I will go to the United States.
Tonight I will go to the beauty salon.
My sister and I are twins.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 letter จดหมาย
 skis รองเท ้าสกี
 flat พืน
้ ทีร่ าบ

ิ ี
 queen ราชน
 mountain ภูเขา

Green Book for Primary 4 students from Sriwittayapaknam School

- Page 16 of 20

Unit 7: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: At the weekend, I am going to Bangkok with my family to
see a play. I am very excited. Today I will go shopping to buy some new
clothes. I need a necktie, but I will borrow one from my father. Then I will
go to the barber shop to cut my hair.
STORY TWO: Tomorrow is my friend’s birthday party. This afternoon, I will
go to Central department store with my mother to buy something at the
gift shop. My mother also wants to buy some food at the supermarket. I
have a headache and so I will go to the drugstore to buy some medicine.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
ั ดาห์
 What are you going to do this weekend? คุณจะทาอะไรในวันสุดสป
 I’m going to stay home.ฉั นจะพักอยูท
่ บ
ี่ ้าน
 What about you? แล ้วคุณล่ะ
 I’m going to play in a tournament.ฉันจะเข ้าร่วมการแข่งขัน
 Are you going to read a novel tonight? คุณจะอ่านนวนิยายใชไ่ หมคืนนี้
 When is he going backpacking?เขาผู ้ชายจะไปท่องเทีย
่ วแบบแบกเป้ เมือ
่ ไร
 Where are you going to go? คุณจะไปทีไ่ หน
 We’re going to go to the gift shop.พวกเราจะไปทีร่ ้านขายของทีร่ ะลึก
PHRASES:
 see a play ดูละคร
 plant flowers ปลูกต ้นไม ้
 play ice hockey เล่นฮอกกี้
ื้ ของ
 go shopping ไปซอ
 go horseback riding ขีม
่ ้า
 go backpacking ไปเทีย
่ ว
 go on vacation ไปเทีย
่ ว
พักผ่อน

 mail a letter สง่ จดหมาย
 play softball เล่นซอฟท์บอล
 borrow some booksขอยืม
ื
หนังสอ
ั ดาห์นี้
 this weekend สป
 next Sunday วันอาทิตย์หน ้า
 rent a DVD เชา่ ดีวด
ี ี
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Unit 8 Spelling List: Work and Play
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

cold เป็ นหวัด
fever เป็ นไข ้
headache ปวดศรี ษะ
sore throat เจ็บคอ
earache เจ็บหู
stomachache ปวดท ้อง
toothache ปวดฟั น
cough ไอ
badminton แบดมินตัน
camping เข ้าค่าย
chores งานบ ้าน
collect สะสม
dentist ทันตแพทย์

14. dishes จาน
15. drink ดืม
่
16. garden สวน
17. hiking เดินเขา
18. Internet อินเทอร์เน็ต
19. message ข ้อความ
20. soccer กีฬาฟุตบอล
21. supermarket ซุปเปอร์มาร์เก็ต
22. sweep กวาด
23. trash ถังขยะ
24. vacuum cleaner เครือ่ งดูดฝุ่ น
25. watch ดู

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1.
2.
3.
4.
5.

I cannot go to school because I have a stomachache.
My chores are to sweep the floor and take the trash out.
I like to watch badminton on T.V.
I am going to the dentist because I have a toothache.
I like playing soccer in the garden.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 adventure การผจญภัย
 blank (pages) หน ้าเปล่า
 camel อูฐ
 cavern ถ้า
 doctor หมอ
 Egypt ประเทศอียป
ิ ต์
ั ว์
 feed (the animals) ให ้อาหารสต
 garden สวน
ี
 Malaysia ประเทศมาเลเซย











Mongolia มองโกเลีย
Nurse นางพยาบาล
park สวนสาธารณะ
plants พืช
scrapbook สมุดภาพ
tent เต็นท์
cart เกวียน
smart (clever) ฉลาด
better ดีกว่า

Green Book for Primary 4 students from Sriwittayapaknam School

- Page 18 of 20

Unit 8: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: My family is sick. My mother has a headache and my father
has a cough. I have a stomachache. I hope we feel better on Sunday. My
parents said they will take me to play badminton in the park. But my
father’s cold is getting worse.
STORY TWO: What do you like to do at the weekend? I like to surf the
Internet and play soccer. But first, I have to do my chores. I wash the
dishes and take out the trash. My sister has to vacuum the carpet and
sweep the floor.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ












Do you want to come to the park? คุณต ้องการมาทีส
่ วนสาธารณะไหม
Why not? ทาไมไม่มา
Because I’m sick. เพราะว่าฉันป่ วย
What’s the matter? เกิดอะไรขึน
้ ล่ะ
What do you like to do? คุณชอบทาอะไร
What does he like to do? เขาผู ้ชายชอบทาอะไร
What do they like to do? พวกเขาชอบทาอะไร
What do you have to do? คุณต ้องทาอะไร
I have to wash the dishes. ฉันต ้องล ้างจาน
He has to sweep the floor. เขาผู ้ชายต ้องกวาดพืน
้
They have to go to the supermarket.พวกเขาต ้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต

PHRASES:
 clear the table จัดเก็บโต๊ะอาหาร
็ จาน
 dry the dishes เชด
 send messages สง่ ข ้อความ
 surf the Internet ใชอิ้ นเทอร์เน็ ต
 sweep the floor กวาดพืน
้
 take out the trash นาถังขยะออกไป
 vacuum the carpet ดูดฝุ่ นพรม
 wash the dishes ล ้างจาน
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TONGUE TWISTERS
‘S’ and ‘SH’ SOUND
1. Sam's shop stocks short spotted socks
2. Sally is a sheet slitter, she slits sheets
3. The sheriff should shoot slowly.
4. The sun shines on the shop signs.
5. Selfish shellfish
‘L’ and ‘R’ SOUND
1. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry,
yellow lorry, red lorry.
2. Friendly Frank flips fine flapjacks
3. Lily ladles little Letty's lentil soup
4. A lump of red leather, a red leather lump
5. A loyal warrior will rarely worry why we rule
‘TH’ SOUNDS
1. They threw three thick things
2. I thought a thought but the thought I thought was not the
thought I thought I thought
3. Thirty-three thirsty, thundering thoroughbreds thumped Mr.
Thurber on Thursday.
4. Not these things here but those things there
5. Three free throws near the thick tree trunk
‘CH’ and ‘SH’ SOUNDS
1. If Charlie chews shoes, should Charlie choose the shoes he
chews?
2. What a shame such a shapely sash should show such
shabby stitches
3. Chop shops stock chops
4. There was a fisherman named Fisher who fished for some
fish near a fissure
5. If two witches were watching two watches, which witch
would watch which watch?
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