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ALL ABOUT ME: I am a Student in Primary 2
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 _____ kilograms
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 EXAM – TERM 1

1. How are you?
2. Can you speak English?
3. What day is today/tomorrow/yesterday?
4. Is your school big or little?
5. Are you old or young?
6. What shape is the clock?
7. Can you swim?
8. What do you brush your hair with?
9. What do you use to solve a hard math problem?
10. What is your address?
11. Can you use chopsticks?
12. What room in your house is the stove located?
13. What do you eat for breakfast?
14. What is your favorite food?
15. When is your birthday?
16. What month is Christmas?
17. When do you get up?
18. How do you go to America?
19. What is the capital of Thailand?
20. What month is this month?

CONVERSATION EXAM – TERM 2

1. How do you feel today?
2. Who do you go to when you are sick?
3. What do you do every morning?
4. Whose job is it to put out fires?
5. Who cleans your teeth?
6. Where are you now?
7. What do you do every afternoon?
8. What can you do in the spring?
9. What do you do every evening?
10. Do you ever take a walk at night?
11. What do you do on Mondays?
12. What do you do after school?
13. What time is it?
14. When do you get up?
15. Can you sing a song?
16. What is the capital of England?
17. What month is next month?
18. What day is today/tomorrow/yesterday?
19. What did you do yesterday?
20. What is your favorite animal?
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READING PRONUNCIATION EXAM – TERM 1
1. My name is Scott. This is my classroom. It has two windows and
two doors. On my desk there is a pencil sharpener and a workbook.
On the wall there is a clock and a calendar.
2. Today I will visit my grandmother. She lives in a big house. She
has two bedrooms and one bathroom. She sleeps on the second
floor. She eats on the first floor. She has eight cats, five dogs and
thirteen fish.

------------------------------------------------------------READING PRONUNCIATION EXAM – TERM 2
1. It is time for lunch. I am hungry. I want to eat a hamburger. I
don't want to eat steak. I am thirsty. I want to drink water. I don't
want to drink hot chocolate. For dessert, I want to eat pancakes.
2. What is your favorite food? I like to eat spaghetti. My sister likes
to eat pasta. My brother likes to eat omelet. What is your favorite
drink? I like grape juice. My sister likes apple juice. My brother likes
orange juice.
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READING COMPREHENSION PRACTICE
1) Pun-pun is a boy. He likes cats. Pun-pun is 8 years old. Pun-pun lives in
Samut Prakan. He has three cats. They are brown.
A. What animal does Pun-pun like?
B. How many cats does Pun-pun have?
C. What color are Pun-pun's cats
2) Today is Wednesday. I am a student in Pratom 2. I like pizza. I come to
school by van. Mr. Kai is my English teacher.
A. What day is today?
B. What class am I in?
C. How do I come to school?
3) Jack is a boy. He is a student in Pratom 3. He likes pizza. Today is
Thursday. On Thursday, Jack comes to school by car. He has a green hat.
A. What food does Jack like?
B. How does Jack come to school?
C. What color is Jack's hat?
4) I like turtles. I have 3 turtles. My turtles are green. They like to eat
bananas. On Wednesday they take a bath.
A. What animal do I like?
B. What do my turtles do on Wednesday?
C. What do my Turtles like to eat?
5) Hello, my name is James. I am a teacher for Pratom 5. My hobby is
basketball. I want to go to Spain.
1.
2.
3.
4.

What is my name?
What am I?
What is my hobby?
Where do I want to go?
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6) I like sports. I like baseball and basketball. I don't like collecting stamps. I
have three brothers. They like sports too.
A. What do I like?
B. How many brothers do I have?
C. Do I like baseball?
7) Hello, this is my house. It is red. It has four windows and two doors. My
house is very big. I live with my mom and dad.
A. What color is my house?
B. Is my house big?
C. Who do I live with?
8) Today is Wednesday. It is rainy. I am in Pratom 2. I don't have any pencils.
I have some paper clips.
A. What day is today?
B. What is the weather like today?
C. Do I have any pencils?
9) Today I will go to my grandmother's apartment. She lives on the fifth floor.
Her apartment is very small. My grandmother has two cats. They are brown.
They like to eat fish.
A. What floor does my grandmother live on?
B. Is my grandmother's apartment big or small?
C. What do my grandmother's cats like to eat?
10) The cat is on the table. The table is next to a flower. The flower is under
the cloud. The mouse is in the bowl.
1. Where is the cat?
2. Where is the flower?
3. Where is the mouse?
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CLASSROOM COMMANDS
Stand up
Sit down
Turn around
Clap your hands 4 times.
Jump 5 times.
Raise your right hand.
Raise your left hand.
Point to the clock.
Point to the front of the room.
Point to the back of the room.
Take out your book.
Open your book to page _____.
Point to _______ (something on that page)
Close your book
Put your book in your desk
Give me your book.
Hold up a pencil
Hold up an eraser
Point to the door
Hold up a pen
Point to the floor
Point to the ceiling
Write your name
Erase the whiteboard
Close the Door
Close the Window
Switch off/on the fan
Switch off the lights
Show me the mop
Show me the broom
Count to ten
Put your finger on your nose
Touch your right ear
Touch something blue
Make a sad face
Make a happy face
Sriwittayapaknam School

(swps.ac.th)
7

Unit 1
1. pizza (n.)
พิซซา่
ิ เค่น
2. chicken (n.)
ชค
3. ball (n.)
บอล
4. kite (n.)
ไคท
5. flower (n.)
ฟลาวเวอร์
6. fly (v.)
ฟลาย
7. spider (n.)
สไปเดอร์
8. baseball (n.)
เบสบอล
9. bat (n.)
แบท
10. point (v.)
พอยท์
11. touch (v.)
ทัช
12. sharpen (v.)
ชาร์เพน
13. map (n.)
แมพ
14. mug (n.)
มัค
15. nut (n.)
นัท
16. write (v.)
ไรท
ิ ชาร์เพนเนอร์
17. pencil sharpener (n.) เพ็นซล
18. picture (n.)
พิคเชอร์
19. workbook (n.)
เวิรค
์ บุค
๊
20. paper clip (n.)
เพ เพ่อะ คลิป
21. clock (n.)
คล็อค
22. door (n.)
ดอร์
23. window (n.)
วินโดว์
24. calendar (n.)
คาเลนเดอะ

พิซซา่
ลูกไก่ , ไก่
ลูกบอล
ว่าว
ดอกไม ้
บิน
แมงมุม
กีฬาเบสบอล
ไม ้ตีเบสบอล
ช ี้
ั ผัส
สม
เหลา
แผนที่
เหยือกน้ า
ถัว่
เขียน
เครือ
่ งเหลาดินสอ
รูปภาพ
สมุดแบบฝึ กหัด
ทีห
่ นีบกระดาษ
ิ
นาฬกา
ประตู
หน ้าต่าง
ปฏิทน
ิ

Unit 2
1. key (n.)
2. candy bar (n.)
3. comic book
4. comb (n.)
5. coin (n.)
6. brush (n.)
7. tissue (n.)
8. watch (n.)
9. camera (n.)
10. key chain (n.)
11. music player (n.)
12. calculator (n.)
13. train pass (n.)
14. umbrella (n.)
15. lunch box (n.)
16. wallet (n.)

ลูกกุญแจ
ลูกอม
ื การ์ตน
หนังสอ
ู
หวี
เหรียญ
แปรง
็ มือ
กระดาษเชด
ิ
นาฬกาข
้อมือ
กล ้อง
พวงกุญแจ
เครือ
่ งเล่นเพลง
เครือ
่ งคิดเลข
ตัว๋ รถไฟ
ร่ม
กล่องอาหารกลางวัน
กระเป๋ าสตางค์

คีย ์
แคนดี บาร์
โคมิค บุค
๊
โคมบ์
คอยน์
บรัช
ทิชชู
ว็อทช ์
คาเมระ
คีย ์ เชน
ิ เพลเยอร์
มิวสค
แคลคูเลเทอร์
เทรน พาส
อัมเบรลละ
ลันช ์ บ็อกซ ์
วอลเล็ท
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17. listen (v.)
18. eat (v.)
19. buy (v.)
20. take (v.)
21. vest (n.)
22. violin (n.)
23. feel (v.)
24. fine (adj.)

ึ่
ลิสซน
อีท
บาย
เทค
เวสท
ไวอะลิน
ฟิ ล
ไฟน

ฟั ง
กิน
ื้
ซอ
เอา , หยิบ
ื้ ยืด
เสอ
ไวโอลิน
ึ
รู ้สก
สบายดี

Unit 3
1. dance (v.)
ดานซ
2. swim (v.)
สวิม
3. run (v.)
รัน
4. sing (v.)
ซงิ ก
5. skip (v.)
สคิพ
6. read (v.)
รีด
7. paint (v.)
เพนท
8. color (v.)
คัลเลอะ
9. long (adj.)
ลอง
10. little (adj.)
ลิททึล
่
11. race (v.)
เรซ
12. pony (n.)
โพนี่
13. piano (n.)
เพียโน
14. hopscotch (n.)
ฮอพสคอท
15. yo-yo (n.)
โยโย่
16. cartwheel (n.)
คาร์ทวีล
ั เมอร์ซอล์ท
17. somersault (v.)
ซม
18. magic trick (n.)
เมจิก ทริค
19. rope (n.)
โรพ
20. baseball (n.)
เบสบอล
21. bicycle (n.)
ไบซเิ คิล
22. chopstick (n.)
ชอพสติก
23. speak (v.)
สพีค
24. English (n.)
อิงลิช
Unit 4
1. matter (n.)
2. sick (adj.)
3. cook (n.)
4. nurse (n.)
5. taxi driver (n.)
6. doctor (n.)
7. police officer (n.)

เต ้น
ว่ายน้ า
วิง่
ร ้องเพลง
กระโดด
อ่าน
ทาส ี
ระบายส ี
ยาว
เล็กน ้อย
การแข่งขัน
ม ้าตัวเล็ก
เปี ยโน
การเล่นกระโดดตามตัวเลขบนพืน
้

โยโย่

แมทเทอร์
ิ
ซค
คุค
๊
เนอร์ส
แท็กซ ี ไดรฟว์เวอร์
ด็อคเทอร์
โพลิซ ออฟฟิ ซเซอร์
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ล ้อเกวียน
หกคะเมน
เล่นกล
ื ก
เชอ
กีฬาเบสบอล
รถจักรยาน
ตะเกียบ
พูด
ภาษาอังกฤษ
เรือ
่ งราว
ป่ วย
คนครัว
นางพยาบาล
คนขับแท็กซ ี่
หมอ
ตารวจ
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8. teacher (n.)
9. student (n.)
10. farmer (n.)
11. game (n.)
12. make (v.)
13. paint (v.)
14. rain (n.)
15. today (n. , adv.)
16. wave (v.)
17. word (n.)
18. story (n.)
Unit 5
1. spaghetti (n.)
2. lunch (n.)
3. omelet (n.)
4. peach (n.)
5. pear (n.)
6. pancake (n.)
7. yoghurt (n.)
8. cereal (n.)
9. tea (n.)
10. hot chocolate (n.)
11. shake (v.)
12. cookie (n.)
13. sandwich (n.)
14. hungry (adj.)
15. thirsty (adj.)
16. grape (n.)
17. peaches (n.)
18. hamburger (n.)
19. stew (n.)
20. cheese (n.)
21. pasta (n.)
22. steak (n.)
23. count (v.)
24. eat (v.)
25. make (v.)
26. peel (v.)
27. weed (n.)
28. leaf (n.)

ทีชเชอร์
สติวเดนท์
ฟาร์เมอร์
เกม
เมค
เพ ้นท์
เรน
ทูเดย์
เวฟ
เวิรด
์
สทอรี่

ครู
นักเรียน
ชาวนา
กีฬา
ทา
ทาส ี
ฝน
วันนี้
คลืน
่ , ย ้าย
คา
นิทาน

สปาเก็ททิ
ลันช
อ็อมเล็ท
พีช
แพร์
แพนเค๊ก
โยเกิรต
์
ซเี รียล
ที
ฮ็อท ชอคโคแล็ท
็
เชค
คุกกี้
แซนวิช
ฮงั กรี
เทอสทิ
เกรพซ ์
พีชเชส
แฮมแบอร์เกอร์
สตูว ์
ี
ชส
พาสทา
เสต็ค
เคานท
อีท
เมค
พีล
วีด
ลีฟ

สปาเก็ตตี้
อาหารกลางวัน
ไข่เจียว
ลูกพีช
ลูกแพร์
แพนเค ้ก
โยเกิรต
์
ซเี รียล
น้ าชา
็ คโกแล็ทร ้อน
ชอ
ั่ , เขย่า
สน
คุกกี้
แซนวิช
หิว
กระหายน้ า
องุน
่
ลูกพีชหลายลูก
แฮมแบอร์เกอร์
สตูว ์
เนยแข็ง
พาสตา
เสต็ค
นับ
กิน
ทา
ปอก
หญ ้ารก
ใบไม ้
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Unit 6
1. street (n.)
2. address (n.)
3. cell phone (n.)
4. number (n.)
5. North (n.)
6. bathtub (n.)
7. sofa (n.)
8. stove (n.)
9. lamp (n.)
10. sink (n.)
11. T.V. (n.)
12. refrigerator (n.)
13. key chain (n.)
14. next to (prep.)
15. in front of (prep.)
16. behind (prep.)
17. wash (v.)
18. clean (v.)
19. climb (v.)
20. find (v.)
21. hike (v.)
22. bike (n.)
23. wrong (adj.)

สตรีท
แอดเดรส
เซลล์ โฟน
นัมเบอร์
นอร์ท
บาธทัพ
โซฟา
สโธฟว
แลมป์
ซงิ ค์
ที วี
รีฟริจเิ รเทอร์
คี เชน
เน็ กท ทู
อิน ฟร ้อนท ออฟ
บิไฮด์
วอช
คลีน
ไคลม
ไฟน์ด
ไฮค
ไบค์
รอง

ถนน
ทีอ
่ ยู่
ั ท์ (มือถือ)
โทรศพ
จานวน (ตัวเลข)
ทิศเหนือ
อ่างอาบน้ า
โซฟา
เตาไฟ
ตะเกียง
อ่างล ้างจาน
ทีว ี
ตู ้เย็น
พวงกุญแจ
ถัดไป
ข ้างหน ้า
ข ้างหลัง
ั , ล ้าง
ซก
ทาความสะอาด
ปี น
พบ , หา
เดินไกล
จักรยาน
ผิด

Unit 7
1. time (n.)
2. clock (n.)
3. let’s
4. get up (v.)
5. brush (v.)
6. wash (v.)
7. comb (n.)
8. get dressed (v.)
9. breakfast (n.)
10. eat (v.)
11. dinner (v.)
12. talk (v.)
13. telephone (n.)
14. homework (v.)
15. take a bath (v.)
16. violin (n.)
17. shower (v.)

ไทม์
คล๊อค
เลทซ
เกท อัพ
บรัช
วอช
โคม
เกท เดรสท
เบรกฟั สท
อีท
ดินเนอร์
ทอล์ค
เทเลโฟน
โฮมเวอร์ค
เทค อะ บาธ
ไวอะลิน
เชาเวอร์

เวลา
ิ
นาฬกา
ไป
ลุกขึน
้
แปรง
ั , ล ้าง
ซก
หวี
แต่งตัว
อาหารเชา้
กิน
อาหารเย็น
พูด , คุย
ั ท์
โทรศพ
การบ ้าน
อาบน้ า
ไวโอลิน
อาบน้ า
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18. video game (n.)
19. rope (n.)
20. oats (n.)
21. grow (v.)
22. pony (n.)
Unit 8
1. ride (v.)
2. swim (v.)
3. same (adj.)
4. wiggle (v.)
5. dance (v.)
6. sleep (v.)
7. draw (v.)
8. sing (v.)
9. run (v.)
10. walk (v.)
11. read (v.)
12. home (n.)
13. school (n.)
14. park (n.)
15. store (n.)
16. library (n.)
17. study (v.)
18. buy (v.)
19. stamp (n.)
20. huge (adj.)
21. tube (n.)
22. jump (v.)
23. skip (v.)

วิดโี อ เกม
โรพ
โอท
โกรว์
โพนี่

วิดโิ อเกม
ื ก
เชอ
ข ้าวโอต
ปลูก , เจริญเติมโต
ม ้าตัวเล็ก

ไรด์
สวิม
เซม
วิกเกิล
้
ดานซ ์
สลีพ
ดรอว
ซงิ ก
รัน
วอล์ค
รีด
โฮม
สคูล
พาร์ค
สโธว์
ไลบรารี่
สธั๊ดดี้
บาย
แสตมป์
ฮวิ
ทิว
จั๊มพ
สคิพ

ขี่
ว่ายน้ า
เหมือนกัน
กระดิก
เต ้น
นอนหลับ
วาด , ลาก
ร ้องเพลง
วิง่
เดิน
อ่าน
บ ้าน
โรงเรียน
สวนสาธารณะ
ร ้านค ้า
ห ้องสมุด
เรียน
ื้
ซอ
แสตมป์
ใหญ่ , โต
หลอด
กระโดด
กระโดดข ้าม
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