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ALL ABOUT ME: I am a student in Primary 1 
 
Fill in the blanks 
 
1. My name is __________________________________________. 

2. My nickname is _______________________ . 

3. I am ____ years old. 

4. I am a _______. 

5. I am ________ centimeters tall. 

6. I weigh ________ kilogrammes 

7. I live in ______________________________. 

8. I come from _____________________________. 

9. My eyes are ____________ and my hair is ____________. 

10. My hobby is ______________________________________. 

11. My favorite food is ______________________________. 

12. My favorite animal is _______________________.
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CONVERSATION QUESTIONS EXAM – TERM 1 
1. What is your name? 
2. What do you write with? 
3. Do you sit at a desk? 
4. What day is today/tomorrow/yesterday? 
5. What class are you in? 
6. What color do you like? 
7. What shape do you like? 
8. Can you count to ten? 
9. Can you say the alphabet? 
10. Who is your mother’s mother? 
11. Are you tall or short? 
12. Are you young or old? 
13. What do you bring to school? 
14. Who is your best friend? 
15. Do you have a sister or brother? 
16. Is your school big or small? 
17. Who are your English teachers? 
18. What is your favorite subject? 
19. Do you have a pet? 
20. How do you feel today? 

 

CONVERSATION QUESTIONS EXAM – TERM 2 
1. What animal do you like? 
2. How’s the weather? 
3. What food do you like/want? 
4. Is your school big or small? 
5. Is it hot or cold outside today? 
6. Who are your English teachers? 
7. What day is today/tomorrow/yesterday? 
8. What class are you in? 
9. When is your birthday? 
10. What is your favorite subject? 
11. Do you have a pet? 
12. How do you feel today? 
13. What do you like to do when you play outside? 
14. Do you see trees outside? 
15. Are you hungry? 
16. What is your favorite food? 
17. Are you happy or sad? 
18. Are you hungry or thirsty? 
19. Whose job is it to put out fires? 
20. Who cleans your teeth? 
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READING PRONUNCIATION EXAM – TERM 1 

 

1. My name is Scott. I am seven years old. I have two pens, three 

pencils and one ruler. I am sitting on my chair in my classroom. 

There is a book on my desk. 

 

2. Today I am learning Art. I take out my book. My teacher says, 

"Draw a picture of an orange sun. Next, draw a blue house and a 

black tree". I like drawing pictures. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

READING PRONUNCIATION EXAM – TERM 2 

 

1. It is a sunny day. There are four flowers by the tall tree. The 

flowers are red, pink and purple. There are three kites flying high in 

the sky. The kites are pink and very big!  

 

2. I have two rabbits. My rabbits are black. I have six birds. My 

birds are blue. I have one frog. My frog is green. What animals do 

you like? I don’t like shark and snake.
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READING COMPREHENSION PRACTICE 

 

Reading 1 

Hello. My name is Scott. I am seven years old. My father is a doctor. 

He is old. My mother is a nurse. She is fat. I have five birds, two 

cats, three rabbits and two big dogs. I like yellow and blue.  

 

Questions 

1. What is his name?  

2. How many cats does he have? 

3. How many rabbits does he have? 

4. What color does he like? 

 

Reading 2 

Today is Sunday. Jenny and Scott go to the zoo. They go by bus. At 

the zoo, there are lions, tigers, elephants and monkeys. Jenny likes 

tigers and Scott likes elephants. They are happy!! 

 

Questions 

1. What day is today? 

2. Where do they go? 

3. How do they go? 

4. What animal does Jenny like? 

 

Reading 3 

Sam and Pam are sister and brother. Sam is ten years old and Pam 

is eleven. It is Pam’s birthday today. She wants to eat cake and play 

with her friends. Her friends are here!! 
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Questions 

1. What are Sam and Pam? 

2. How old is Sam? 

3. Whose birthday is today? 

4. Who wants to eat cake? 

 

Reading 4 

My name is Jenny. I am seven years old. I am in Prathom 1. I go to 

school by van. My school is big. There are forty students in my 

classroom. My favorite subject is English. I love my school!! 

 

Questions 

1. How old is Jenny? 

2. How does she go to school? 

3. How many students are there in her classroom? 

4. What is her favorite subject? 

 

Reading 5 

I am Scott. I have two sisters. They are Jane and Judy. Jane is six 

years old and Judy is nine. My house is big. There are trees by the 

house. We like to play under the trees. 

 

Questions 

1. How many sisters does Scott have? 

2. How old is Judy? 

3. Where do they like to play? 

4. Who is six years old? 
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NUMBERS 
    
1 zero (n. , adj.) ซโีร ศนูย ์ 
2 one  (n. , adj.) วัน หนึง่  
3 two  (n. , adj.) ท ู สอง  
4 three  (n. , adj.) ธร ี สาม  
5 four  (n. , adj.) โฟร ์ สี ่ 
6 five  (n. , adj.) ไฟว ์ หา้  
7 six (n. , adj.) ซกิซ ์ หก  
8 seven (n. , adj.) เซเวน่ เจ็ด  
9 eight (n. , adj.) เอท แปด  
10 nine (n. , adj.) ไนน ์ เกา้  
11 ten (n. , adj.) เท็น สบิ  
12 eleven (n. , adj.) อเิลฟเวน่ สบิเอด็  
13 twelve (n. , adj.) ทเวลฟ สบิสอง  
14 thirteen (n. , adj.) เธอรท์นี สบิสาม  
15 fourteen (n. , adj.) โฟรท์นี สบิสี ่ 
16 fifteen (n. , adj.) ฟิฟทนี สบิหา้  
17 sixteen (n. , adj.) ซกิซท์นี สบิหก  
18 seventeen (n. , adj.) เซเวน่ทนี สบิเจ็ด 
19 eighteen (n. , adj.) เอททนี สบิแปด  
20 nineteen (n. , adj.) ไนนท์นี สบิเกา้  
21 twenty (n. , adj.) ทเว็นท ิ ยีส่บิ 
 
BODY PARTS 
    
22 eye  (n.) อาย ตา  
23 nose (n.) โนส จมกู  
24 mouth (n.) เมาธ ์ ปาก  
25 ear (n.) เอยีร ์ ห ู 
26 finger (n.) ฟิงเกอร ์ นิว้มอื  
27 hand (n.) แฮนด ์ มอื  
28 toe (n.) โท นิว้เทา้ 
29 foot (n.) ฟทุ เทา้ (เอกพจน)์ 
30 feet (n.) ฟีท เทา้ (พหพูจน)์ 
31 head (n.) เฮด ศรีษะ  
32 shoulder (n.) โชลเดอร ์ ไหล ่ 
33 arm (n.) อารม์ แขน  
34 elbow (n.) เอลโบ ขอ้ศอก  
35 leg (n.) เลก ขา  
36 knee (n.) น ี เขา่ 
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DAYS  
   
37 Sunday (n.) ซนัเดย ์ วันอาทติย ์ 
38 Monday (n.) มนัเดย ์ วันจนัทร ์ 
39 Tuesday (n.) ธวิสเดย ์ วันองัคาร  
40 Wednesday (n.) เวนสเดย ์ วันพธุ  
41 Thursday (n.) เธรสิเดย ์ วันพฤหสับด ี 
42 Friday (n.) ไฟรเ์ดย ์ วันศกุร ์ 
43 Saturday (n.) แซทเทอรเ์ดย ์ วันเสาร ์
 
UNIT 1 

    
44 listen (v.) ลสิเซนิ ฟัง 
45 point (v.) พอยนท ชี ้  
46 sing (v.) ซงิ รอ้งเพลง 
47 count (v.) เคาท ์ นับ 
48 ask (v.) อาสค ถาม  
49 answer (v.) อานเซอะ ตอบ  
50 run (v.) รัน วิง่  
51 walk (v.) วอลค์ เดนิ 
52 jump (v.) จัมพ กระโดด 
53 dance (v.) ดานซ เตน้ร า 
54 thing (n.) ธงิ สิง่ของ 
55 school (n.) สคลู โรงเรยีน 
56 talk (v.) ทอลค์ คยุ 
57 say (v.) เซย ์ พดู 
58 hello (interj.) เฮลโล สวัสด ี
59 name (n.) เนม ชือ่ 
60 what (pron. , adj.) วอท อะไร 
61 my (pron.) มาย ของฉัน 
62 your (pron.) ยัวร ์ ของคณุ 
63 act (n. , v.)  แอคท แสดง 
64 partner (n.) พารท์เนอะ คู ่
65 word (n.) เวริด์ ค า 
66 pencil (n.) เพนซลิ ดนิสอ  
67 pen (n.) เพน ปากกา  
68 bag (n.) แบ็ก กระเป๋า  
69 book (n.) บคุ หนังสอื  
70 desk (n.) เดสค โตะ๊เรยีน  
71 chair (n.) แชร เกา้อี ้ 
72 ruler (n.) รเูลอร ์ ไมบ้รรทดั 
73 eraser (n.) อเรเซอร ์ ยางลบ  
74 map (n.) แม็พ แผนที ่ 
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75 marker (n.) มา เคอะ ปากกาเมจกิ  
76 globe (n.) โกลบ ลกูโลก  
77 table (n.) เทเบลิ โตะ๊  
78 board (n.) บอรด์ กระดาน  
79 wastebasket (n.) เวสท บาสเคท็ ตะกรา้ทิง้ขยะ  
80 poster (n.) โพสเทอร ์ รปูโปสเตอร ์ 
81 crayon (n.) เครยอน สเีทยีน 
82 make (v.) เมค ท า 
83 sentence (n.) เซนเทนิซ ประโยค 
84 play (v.) เพลย ์ เลน่ 
85 game (n.) เกม เกม 
86 do (v.) ด ู ท า 
87 take out (v.) เทค เอาท ์ น าออกมา 
88 open (v.) โอเพนิ เปิด 
89 close (v.) โคลส ปิด 
90 put away (v.) พทุ อะเวย ์ เก็บเขา้ที ่
91 read (v.) รดี อา่น 
92 bird (n.) เบริด์ นก 
93 ball (n.) บอล ลกูบอล  
94 boy (n.) บอย เด็กผูช้าย 
95 peach (n.) พชี ลกูพชี , ลกูทอ้ 
96 pink (adj.) พงิค สชีมพ ู
97 park (n.) พารค์ สวนสาธารณะ 
 
UNIT 2 
    
98 color (n.) คลัเลอะ ส ี
99 shape (n.) เชพ รปูทรง 
100 fine (adj., adv.) ไฟน ์ ด,ี สบายด ี
101 great (adj., adv.) เกรท ดเียีย่ม 
102 greet (v.) กรที ทักทาย 
103 friend (n.) เฟรนด ์ เพือ่น 
104 thank you (n.) แธ็งค กิว้ ขอบคณุ  
105 yellow (adj.) เยล โล สเีหลอืง  
106 blue (adj.) บล ู สนี ้าเงนิ  
107 red (adj.) เรด สแีดง  
108 green (adj.) กรนี สเีขยีว 
109 purple (adj.) เพอเพลิ สมีว่ง  
110 orange (adj.) ออเร็นจ สสีม้  
111 brown (adj.) บราวน สนี ้าตาล  
112 pink (adj.) พงิค สชีมพ ู 
113 black (adj.) เบล็ค สดี า  
114 white (adj.) ไวท ์ สขีาว 
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115 cat (n.) แค็ท แมว 
116 grass (n.) กราส หญา้ 
117 sky (n.) สคาย ทอ้งฟ้า 
118 cloud (n.) เคลาด ์ กอ้นเมฆ 
119 triangle (n.) ไทรแองเกลิ สามเหลีย่ม 
120 square (n.) สแควร ์ สีเ่หลีย่มจัตรุัส 
121 circle (n.) เซอรเ์คลิ วงกลม  
122 star (n.) สทาร ดวงดาว  
123 diamond (n.) ไดมอนด ์ รปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู 
124 heart (n.) ฮารท หวัใจ  
125 oval (n.) โอแว็ล วงร,ี รปูไข ่ 
126 rectangle (n.) เรคแธงเกลิ สีเ่หลีย่มผนืผา้  
127 start (n. , v.) สทารท์ เริม่ตน้ 
128 end (n. , v.) เอนด จบ  
129 pick up (v.) พคิ อพั หยบิขึน้มา 
130 draw (v.) ดรอว วาด 
131 picture (n.) พคิเชอร ์ รปูภาพ  
132 coat (n.) โคท เสือ้คลมุ 
133 cow (n.) คาว แมว่ัว 
134 girl (n.) เกริล์ เด็กผูห้ญงิ 
135 gate (n.) เกท ประตรูัว้ 
136 goat (n.) โกท แพะ 
137 farm (n.) ฟารม์ ไร ่, นา 
138 review (n. , v.) รวีวิ ทบทวน 
139 check (v.) เชค ตรวจ , กากบาท 
 
UNIT 3 
    
140 store (n.) สทอร ์ รา้นคา้ 
141 notebook (n.) โนท บคุ สมดุบนัทกึ 
142 pencil case (n.) เพนซลิ เคส กลอ่งดนิสอ 
143 CD (n.) ซ ีด ี ซดี ี 
144 video game (n.) วดิโีอ เกม วดิโีอเกม  
145 cell phone (n.) เซล โฟน โทรศพัทม์อืถอื  
146 computer (n.) คอมพวิเทอะ คอมพวิเตอร ์ 
147  find (v.) ไฟด คน้หา 
148 duck (n.) ดคั เป็ด 
149 door (n.) ดอร ์ ประต ู
150 tiger (n.) ไทเกอะ เสอื 
151 toy (n.) ทอย ของเลน่ 
152 toy store (n.) ทอย สทอร ์ รา้นขายของเลน่ 
153 look at (phrv.) ลคุ แอท็ มองดทูี ่
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UNIT 4 
    
154 people (n.) พเีพลิ คน , ประชาชน 
155 home (n. , adj.) โฮม บา้น 
156 mom (n.) มอม แม ่
157 nice (adj.) ไนส ด ี
158 meet (v.) มที พบ 
159 family (n.) แฟม มลิ ี ครอบครวั 
160 grandmother (n.) แกรนด ์มาเธอร ์ ยา่ , ยาย 
161 grandfather (n.) แกรนด ์ฟาเธอร ์ ปู่ , ตา 
162 mother (n.) มาเธอร ์ แม ่ 
163 father (n.) ฟาเธอร ์ พอ่  
164 sister (n.) ซสิเทอร ์ พีส่าว / นอ้งสาว  
165 brother (n.) บราเธอร ์ พีช่าย / นอ้งชาย  
166 baby sister (n.) เบบี ้ซทิเทอร ์ เด็กทารกผูห้ญงิ 
167 baby brother (n.) เบบี ้บราเธอร ์ เด็กทารกผูช้าย 
168 who (pron.) ฮ ู ใคร 
169 she (pron.) ช ี เขาผูห้ญงิ 
170 he (pron.) ฮ ี เขาผูช้าย 
171 me (pron.) ม ี ฉัน 
172 good (adj.) กดู ด ี
173 tall (adj. , adv.) ทอล สงู  
174 short (adj. , adv.) ชอรท์ สัน้  
175 young (adj. , adv.) ยัง อายนุอ้ย , หนุ่มสาว 
176 old (adj. , adv.) โอลด เกา่ , แก ่
177 pretty (adj. , adv.) พรที ท ิ น่ารกั  
178 handsome (adj.) แฮน ซมั หลอ่ 
179 alphabet (n.) แอล ฟาเบท ตวัอกัษร 
180 write (v.) ไรท เขยีน 
181 apple (n.) แอพ เพลิ แอปเป้ิล 
182 cap (n.) แคพ หมวกแกป๊ 
183 tap (v.) แทพ แตะเบาๆ 
184 pat (v.) แพ็ท ตบเบาๆ 
185 go (v.) โก ไป 
 
UNIT 5 
    
186 happy (adj.) แฮพ พ ี มคีวามสขุ 
187 birthday (n.) เบิ๊ธ เด วันเกดิ 
188 year  (n.) เยยีร ์ ปี  
189 today (n.) ทะเด วันนี ้
190 yo-yo (n.) โย-โย ่ ลกูดิง่ 
191 baseball (n.) เบส บอล ลกูเบสบอล 
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192 kite (n.) ไคท ์ วา่ว 
193 doll (n.) ดอล ตุก๊ตา  
194 car (n.) คาร ์ รถยนต ์ 
195 robot (n.) โรบอ็ท หุน่ยนต ์ 
196 bicycle (n.) ไบซเิคลิ รถจักรยาน  
197 jump rope (v.) จัมพ โรป กระโดดเชอืก  
198 puzzle (n.) พัสเซลิ ปรศินาตวัตอ่  
199 bat (n.) แบ็ท ไมต้เีบสบอล  
200 big (adj.) บกิ ใหญ ่ 
201 little (adj.) ลทิเทลิ เล็กนอ้ย  
202 new (adj.) นวิ ใหม ่ 
203 old (adj.) โอลด ์ เกา่  
204 long (adj.) ลอง ยาว  
205 short (adj.) ชอรท์ สัน้  
206 round (n. , v.) เรานด ์ รอบ, กลม 
207 square (n.) สแควร ์ สีเ่หลีย่ม  

208 box (n.) บอกซ ์ กลอ่ง 

209 ride (v.) ไรด ์ ขี ่

210 bicycle (n.) ไบซเิคลิ จักรยาน 

211 throw (v.) โธรว ขวา้ง 
212 catch (v.) แค็ช รับ 

213 egg (n.) เอ็ก ไข ่

214 bed (n.) เบด เตยีง 
215 pet (n.) เพท สตัวเ์ลีย้ง 
216 peg (n.) เพก หมดุ , ตะป ู
217 put (v.) พทุ วาง 
218 like (v.) ไลค ชอบ 
 
UNIT 6 
 

219 outdoor (adj.) เอาท ดอร ์ กลางแจง้ 
220 weather (n.) เวธ เธอะ อากาศ 
221 sunny (adj.) ซนันี ่ มแีสงแดด 
222 rainy (adj.) เรนน ิ มฝีนตก  
223 windy (adj.) วนิด ิ มลีมแรง  
224 cloudy (adj.) เคลาด ิ มเีมฆมาก  
225 snowy (adj.) สโนว ิ มหีมิะตก 
226 flower (n.) ฟลาวเวอร ์ ดอกไม ้ 
227 tree (n.) ทร ี ตน้ไม ้ 
228 cloud (n.) เคลาด ์ กอ้นเมฆ  
229 puddle (n.) พดัเดลิ หลม่, บอ่  
230 in (adj. , adv. , pre.) อนิ ใน  
231 on (adj. , adv. , pre.) ออน บน  
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232 under (adj.,adv., pre.)  อนัเดอร ์ ใต ้ 
233 by (adj. , adv. , pre.) บาย โดย  
234 bug (n.) บกั แมลง 
235 igloo (n.) อกิล ู กระทอ่มน ้าแข็ง 
236 bib (n.) บบิ ผา้กนัเป้ือนของเด็ก 
237 pit (n.) พทิ หลมุ 
238 dig (v.) ดกิ ขดุ 
239 snow (n.) สโน หมิะ , หมิะตก 
 
UNIT 7 
    
240 food (n.) ฟดู อาหาร 
241 hungry (adj.) ฮงักร ี หวิ 
242 want (v.) วอนท ตอ้งการ 
243 thirsty (adj.) เธริสท ิ กระหายน ้า  

244 juice (n.) จู๊ซ น ้าผลไม ้

245 welcome (interj.) เวล คมั ยนิดตีอ้นรับ 
246 banana (n.) บะนาน่า กลว้ย  
247 soda (n.) โซดา  โซดา 
248 milkshake (n.) มลิลเ์ชค  นมป่ัน 
249 cookie (n.) คกุกี ้ ขนมคกุกี ้
250 sandwich (n.) แซนดว์ชิ  แซนดว์ชิ  
251 salad (n.) แซลแล็ด สลดั  
252 orange (n.) ออเร็นจ ผลสม้  
253 egg (n.) เอ็ก ไข ่ 
254 chicken (n.) ชกิเคน ไก ่ 
255 fish (n.) ฟิช ปลา  
256 pizza (n.) พซิซา่ พซิซา่  
257 bread (n.) เบร็ด ขนมปัง  
258 rice (n.) ไรซ ขา้ว  
259 milk (n.) มลิค นม  
260 cake (n.) เคก้ ขนมเคก้  
261 ice cream (n.) ไอซครมี ไอศกรมี  
262 wash (v.) วอช ลา้ง 
263 eat (v.) อที กนิ  
264 drink (v.) ดรงิค ดืม่ 
265 brush (v.) บรัช แปรง 
266 teeth (n.) ทธี ฟัน (พหพูจน)์ 

267 octopus (n.) อ็อคโทพัส  ปลาหมกึ 

268 dot (n.) ดอท จดุ 
269 pot (n.) พอท หมอ้ 
270 top (n.) ทอพ ลกูขา่ง 
271 beach (n.) บชี ชายหาด 
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272 animal (n.) แอน นเิมลิ สตัว ์
273 favorite (adj.) เฟเวอรทิ โปรดปราน 
274 cat (n.) แค็ท แมว  
275 dog (n.) ด็อก สนัุข  
276 bird (n.) เบริด์ นก  
277 rabbit (n.) แร็บบทิ กระตา่ย  
278 frog (n.) ฟรอก กบ 
279 turtle (n.) เทอรเ์ทลิ เตา่  
280 monkey (n.) มงัค ิ ลงิ 
281 lion (n.) ไลอนั สงิโต 
282 bear (n.) แบร ์ หม ี
283 giraffe (n.) จริาฟ ยรีาฟ 
284 elephant (n.) อเิลแฟ็นท ์ ชา้ง 
285 spider (n.) สไพ เดอะ แมงมมุ 
286 hear (v.) เฮยีร ไดย้นิ 
287 see (v.) ซ ี เห็น 
288 feed (v.)  ฟีด  ใหอ้าหาร 

289 fish (n.) ฟิช ปลา 

290 pet (v.) เพท เลีย้ง 

291 umbrella (n.) อมัเบรล-ละ รม่ 

292 tub (n.) ทับ อา่งอาบน ้า 
293 cup (n.) คพั ถว้ย 
294 playground (n.) เพลกราวนด สนามเด็กเลน่ 
 
FEELINGS 
    
295 happy (adj.) แฮพพ ิ มคีวามสขุ ยนิด ี
296 sad (n.) แซด เสยีใจ 
297 angry (adj.) แอง กร ิ โกรธ 
298 tired (adj.) ไทรด เหนือ่ย 
299 sick (adj.) ซคิ ป่วย 
300 scared (adj.) สแคร กลวั ตกใจ 
301 hungry (adj.) ฮงั กร ิ หวิ 
302 thirsty (adj.) เธริสท ิ กระหายน ้า 
303 hot (adj.) ฮ็อท รอ้น 
304 cold (adj.) โคลด เย็น หนาว 
 

 

 


