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ALL ABOUT ME: I am a student in Primary 3 
 
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 QUESTIONS – TERM 1 
1. What is your hobby?  
2. What is the capital of Thailand? 
3. Where is your house? 
4. Can you speak English? 
5. Do you like ice cream? 
6. What do you want to be when you grow up? 
7. Who is your English teacher? 
8. How do you go to school? 
9. What color do you like?  
10. Can you ride a bicycle?  
11. What did you do yesterday?  
12. How do you go to Singapore? 
13. Where do you want to go?  
14. What subject do you like? 
15. How is the weather today? 
16. How many bedrooms are there in your house? 
17. What are you wearing? 
18. Where is the gym?  
19. What does the Thai flag look like? 
20. What do you do in your free time? 

 

CONVERSATION QUESTIONS – TERM 2 

1. How do you come to school? 
2. What sports do you like?  
3. Who is your classroom teacher? 
4. Do you like to play with friends on the weekend? 
5. Do you do homework after school? 
6. How was the weather yesterday?  
7. What day is tomorrow? 
8. Which one is bigger, the elephant or the mouse?  
9. Are you happy?  
10. What is your favorite TV show?  
11. Where does the King live? 
12. How do you go to Big C? 
13. What does your father do? 
14. How many people are there in your family?  
15. Are you free on Sundays? 
16. Which one is stronger, the football player or the swimmer? 
17. What does a photographer do? 
18. Do you like to go shopping on the weekend?  
19. Do you have Line?  
20. What is the capital of Vietnam? 
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PRONUNCIATION READING EXAM – TERM 1 

 

1. Sally starts school on September 1st. She is very excited. She 

went to the store to buy supplies. Sally got scissors, string, red 

ribbon and pink pencils. She is almost ready for school. Her 

favorite subjects are English and Science. Her English class is 

on the seventh floor of the school. Her Science class is on the 

third floor of the school.  

 

2. Brooke likes animals. She likes lizards and snakes. She does 

not like rabbits. She has a red lizard. Her lizard is in her 

bedroom. She has a yellow snake. Her snake is in the kitchen. 

Brooke has a small dog. His name is Chuck. Brooke has a big 

cat. His name is Chad.  

 

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

 

PRONUNCIATION READING EXAM – TERM 2 

 

1. Beth always takes a bus to school. She never takes a taxi. 

Beth watches TV at home every day. She likes to talk to her 

friend, Tim, on the telephone. Beth likes to play volleyball. She 

does not like to go bowling. The bowling ball is heavier than the 

volleyball.  

 

2. Mark has five people in his family, his mother, his father, his 

sister, his brother, and him. Mark’s sister is three years old. 

Mark’s brother is twelve years old. Mark’s mother helps animals. 

What’s her job? She is a veterinarian. Mark’s father fixes cars. 

What’s his job? He is a mechanic. 
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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. 
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READING COMPREHENSION – TERM 1 
 

1. Matt wears a uniform to school every day. He wears a shirt, shorts, a 
tie and shoes. He does not wear a jacket to school. After school, he 
wears a red T-shirt and blue shorts. He wears different pajamas every 
night. Tonight he is wearing his new yellow and green ones. 
 
2. Brett has a lot of pets in his house. He has 2 fish, 1 lizard, and 3 
birds. His birds are in his bedroom. His lizard is in the living room. The 
living room is next to the kitchen. Brett’s fish are in the kitchen. He 
really likes animals. Brett wants to be a zookeeper when he grows up.  
 
3. Andy lives in a big house. There are 3 bedrooms in his house. Andy’s 
bedroom is next to the bathroom. His sister’s bedroom is across from 
Andy’s. He eats dinner every night in the kitchen. He does not eat 
dinner in the living room. There is a basement in his house.  
 
4. Bill is a new student at school. He does not know where the office is. 
The office is on the fourth floor. Bill walks up the stairs to the office. The 
science room is on the first floor. Bill walks down the stairs to the 
science room. The art room is next to the music room. The lunchroom is 
in between the gym and the library.  
 
5. Sam is at the train station today. The train leaves at 1:00pm. Sam is 
going to Chiang Mai. He is happy. The weather in Chiang Mai is cold. 
Sam is wearing a blue jacket and black pants. He does not like cold 
weather. He likes hot and sunny weather.  
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READING COMPREHENSION – TERM 2 

 

1.Jack is 10 years old. He is in P. 4/1. There are 5 people in his family. 
His father is an office worker. His mother takes pictures. She is a 
photographer. He walks to school every day. Jack never takes a taxi. 
After school, Jack plays baseball with friends. He watches TV at night. 
He usually goes bowling on the weekend. Jack’s hobby is reading 
cartoon books. His favorite food is ice cream.  
 
2. Sam is 9 years old. He is from Thailand. He lives in Bangkok. Sam’s 
favorite subjects are English and Math. After school, Sam reads e-mail. 
He never watches TV. Sam likes football. He does not like badminton. 
His birthday is on the 10th of May. He likes blue and yellow. On the 
weekend, Sam sleeps late. 
 
3. Jenny is 8 years old. Her mother helps animals. She is veterinarian. 
Her father makes things. He is a factory worker. Jenny lives in Bangkok. 
She studies English in the evening. She never watches TV in the 
morning. She usually plays tennis before school. Jenny is a gymnast. 
She is strong. On Tuesdays, she does gymnastics.  
 
4. My name is Tony. I live in Australia. I go to a big school. There are 
900 students. Every day I study math, science, and history. I do not 
study Chinese. I sometimes eat a hamburger for lunch. I ride a bicycle 
to school. I never take a subway.  
 
5. My name is Melissa. I live in Canada. I take pictures. I am a 
photographer. My mother and father got me a camera for my birthday. I 
like to take pictures of trees, flowers, and animals. I sometimes take 
pictures of people. I like to take pictures every day.  
 
6. Officer Smith is a policeman. He catches thieves. Officer Smith always 
drives a police car at work. He never drives a tractor. He does not go to 
work on Sundays. Officer Smith sometimes eats pizza at work. Pizza is 
his favorite food. He does not like chicken.  
 
7. Julie is a busy girl. She wakes up at 5:30 every morning. She always 
eats eggs for breakfast. She never eats pizza. Before school, she goes to 
swim practice. Her hobby is swimming. After school, she plays tennis 
with friends. She speaks Thai and English. Julie studies English every 
day.  
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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. Freshly fried french fries 

 
‘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? 

http://www.heathermeloche.com/sound/TT%20Thirty%20Three%20thirsty%20thoroughbreds....wav
http://www.heathermeloche.com/sound/TT%20Thirty%20Three%20thirsty%20thoroughbreds....wav
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UNIT  1     

1. popcorn (n.)  พ็อพคอรน์   ขา้วโพดคัว่ 
2. candy (n.)   แคนดี ้   ลกูอม 
3. peanut (n.)   พนัีท    ถัว่ลสิง 
4. cracker (n.)  แคร็คเคอร ์   ขนมปังกรอบ 
5. potato chip  (n.)  โพเทโท ชพิ  มนัฝรั่งทอด 
6. grape (n.)   เกรพ    องุน่ 
7. think (v.)   ธงิค ์    คดิ 
8. Really   เรยีลล ิ   จรงิหรอื 
9. chalk (n.)   ชอลค์    ชอลก์ 

10. tape (n.)   เทป    เทป 
11. paint (n.)   เพนท ์   สนี ้า 
12. scissors (n.)  ซสีเซอรส์   กรรไกร 
13. glue (n.)   กล ู    กาว 
14. paper (n.)   เพเพอร ์   กระดาษ 
15. string (n.)   สตรงิ    เชอืก 
16. ribbon (n.)   รบิบอน   รบิบิน้ 
17. magnet (n.)  แมกเน็ท   แมเ่หล็ก 
18. calculator (n.)  แคลคเูลเทอร ์  เครือ่งคดิเลข 
19. coloured pencil (n.) คลัเลอร ์เพนซลิ  ดนิสอส ี
20. rubber band(n.)  รับเบอร ์แบนด ์  หนังยาง 
21. push pins (n.)  พชุ พนิ   เข็มหมดุ 
22. paint brush (n.)  เพนท ์บรัช   แปรงทาส ี
23. stapler (n.)   สแต็พเพลอร ์  เครือ่งเย็บกระดาษ 
24. black (adj.)   แบล็ค    สดี า 
25. glass (n.)   กลาส    แกว้ 
26. plate (n.)   เพลท    จาน 
27. blue (adj.)   บล ู    สนี ้าเงนิ 
28. plant (n.)   แพลนท ์   พชื 
29. butterfly (n.)  บทัเทอรฟ์ลาย  ผเีสือ้ 
30. quick (adv.)  ควกิ    เร็ว   
31. little (adj.)   ลทิเทลิ   เล็ก 
32. green (adj.)  กรนี    สเีขยีว 
33. glove(n.)   โกลฟว   ถงุมอื 

     
UNIT 2  

1. hat (n.)   แฮ็ท    หมวก 
2. striped (adj.)  สไทรพท ์   เป็นทางๆ 
3. polka dot (n.)  โพลกา ดอท  ลายจดุเล็กๆ ของสิง่ทอ.  
4. plaid (n.)   เพลด    ผา้ตาสกอ๊ต 
5. checked (adj.)  เชค็ท    ลายตาหมากรกุ 
6. blouse (n.)   เบลาซ   เสือ้สตร ี
7. skirt (n.)   สเคริท์   กระโปรง 
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8. dress (n., v.)  เดรส    เครือ่งแตง่กาย, แตง่ตวั 
9. shirt (n.)   เช ิท้    เสือ้เช ิต้ 
10. pants  (n.)   แพ็นทส   กางเกงขายาว 
11. shorts (n.)   ชอ็รท์    กางเกงขาสัน้ 
12. shoes (n.)   ชสู ์    รองเทา้ 
13. socks (n.)   ซอ็ค    ถงุเทา้ 
14. wear (v.)   แวร ์    สวมใส ่
15. t-shirt (n.)   ทเีชิท้    เสือ้ยดื 
16. jacket (n.)   แจ็คเค็ท   แจ็คเก็ต 
17. sweater (n.)  สเวทเทอร ์   เสือ้ไหมพรม 
18. sweatshirt (n.)  สเวทเชิท้   เสือ้สวมหวั 
19. jeans (n.)   จนีส ์    กางเกงยนีส ์
20. pajamas (n.)  พะจามสั   เสือ้กางเกงนอน 
21. slippers (n.)  สลพิเพอร ์   รองเทา้แตะ 
22. boots (n.)   บทู    รองเทา้บทู 
23. brown (adj.)  บราวน ์   สนี ้าตาล 
24. green (adj.)  กรนี    สเีขยีว 
25. pretty (adj.)  พรทิท ิ   น่ารกั 
26. bread  (n.)   เบรด    ขนมปัง 
27. prune (n.)   พรนุ    ลกูพรนุ 
28. breakfast (n.)  เบรกฟาสท ์   อาหารเชา้ 
29. lunch (n.)   ลนัช ์    อาหารกลางวนั 
30. brunch (n.)   บรันช    อาหารรวมเชา้และกลางวนั 
31. weather (n.)  เวทเธอร ์   อากาศ 
32. around (prep.)  อราวนด์   รอบๆ 
33. world (n.)   เวลิด ์    โลก 
34. sunny (adj.)  ซนัน ี    แดดจัด 
35. windy (adj.)  วนิด ี    ลมแรง 
36. scarf  (n.)   สคารฟ์   ผา้พนัคอ 
37. snowy (adj.)  สโนวว์ ี   มหีมิะมาก 
38. bake (v.)   เบค    อบ 
39. live (v.)   ลฟีว    อาศยั 
40. student (n.)  สตวิเดนท ์   นักเรยีน 
41. class (n.)   คลาส    ชัน้เรยีน 
42. Computer (n.)  คอมพวิเตอร ์  คอมพวิเตอร ์

      
UNIT 3  
    

1. place    เพลส    สถานที ่
2. music room (n.)  มวิสคิ รมู   หอ้งดนตร ี
1. science room (n.) ไซเอน็ซ ์รมู   หอ้งวทิยาศาสตร ์
2. gym (n.)   ยมิ    โรงยมิ 
3. classroom (n.)  คลาสรมู   หอ้งเรยีน 
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4. art room (n.)  อารท์ รมู   หอ้งศลิปะ 
5. lunchroom (n.)  ลนัช รมู   หอ้งอาหารกลางวนั 
6. office (n.)   ออฟฟิศ   ส านักงาน 
7. library (n.)   ไลบรารี ่   หอ้งสมดุ 
8. across from (adv. pre.) อะครอส ฟรอม  ขา้มจาก 
9. between (adv. pre.) บทีวนี    ระหวา่ง 
10. next to (adv. pre.) เน็คซท ท ู   ถดัจาก, ตอ่จาก 
11. nurse's office (n.) เนอรซ์  ออ๊ฟฟิซ  หอ้งพยาบาล 
12. bakery (n.)   เบเคอรี ่   รา้นขายขนมเคก้ 
13. clinic (n.)   คลนิกิ    คลนิกิ 
14. factory (n.)   แฟคทอรี ่   โรงงาน 
15. repair shop (n.)  รแีพร ์ชอ็พ   รา้นซอ่ม 
16. store (n.)   สโตร ์    รา้น  
17. by bike   บาย ไบค ์   โดยจกัรยาน 
18. by car   บาย คาร ์   โดยรถยนต ์
19. on  foot   ออน ฟทู   เดนิ 
20. by bus   บาย บสั   โดยรถประจ าทาง 
21. by taxi   บาย แท็กซี ่   โดยรถแท็กซี ่
22. by train   บาย เทรน   โดยรถไฟ 
23. flower (n.)   ฟลาวเวอร ์   ดอกไม ้
24. sleep (v.)   สลพี    นอน 
25. clock (n.)   คล็อค    นาฬกิา 
26. fly (v.)   ฟลาย    บนิ 
27. slow (adj.)   สโลว ์   ชา้ 
28. watch (v.)   ว็อทช    ด ู
29. fast (adj.)   ฟาสท ์   เร็ว 
30. slide (v.)    สไลด ์   ไถล 
31. fly  (v.)   ฟลาย    บนิ 
  

UNIT 4  
1. pilot (n.)   ไพล็อท   นักบนิ 
2. office worker (n.) ออฟฟิศ เวคิเคอร ์  เจา้หนา้ทีส่ านักงาน 
3. zoo keeper (n.)  ซคูพีเพอร ์   ผูด้แูลสวนสตัว ์
4. astronomer (n.)  แอสโทรโนเมอร ์  นักดาราศาสตร ์
5. baseball player (n.) เบสบอล เพลเยอร ์ นักกฬีาเบสบอล 
6. veterinarian (n.)  เวทเทอรแินเรยีน  สตัวแพทย ์
7. mechanic (n.)  เมคแคนคิ   ชา่งเครือ่งยนต ์
8. salesclerk (n.)  เซลสเคลคิ   พนักงานเก็บเงนิ 
9. factory worker (n.) แฟคทอร ิเวคิเคอร ์ คนงานโรงงาน 

10. photographer (n.) โฟโตก้ราฟเฟอร ์  ชา่งภาพ 
11. baker  (n.)   เบเคอร ์   คนท าขนมปัง 
12. help(v.)   เฮลพ ์   ชว่ย 
13.  animal (n.)  แอนมิอล   สตัว ์
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1. fix (v.)   ฟิกซ ์    ซอ่ม 
2. car (n.)   คาร ์    รถยนต ์
3. sell (v.)   เซล    ขาย 
4.  things (v.)   ธงิส    สิง่ของ 
5. make  (v.)   เมค    ท า 
6.  things (v.)   ธงิส    สิง่ของ 
7. take pictures (v.)  เทค พคิเจอร ์  ถา่ยรปู 
8. use (v.)   ยสู    ใช ้
9. farm (n.)   ฟารม์    ฟารม์ 
10. grow (v.)   โกรว    ปลกู 
11. food (n.)   ฟดู    อาหาร 
12. farmer (n.)   ฟารเ์มอร ์   ชาวนา 
13. teach (v.)   ทชี    สอน 
14. crab (n.)   แครบ    ป ู
15. crocodile (n.)  ครอคโคไดล ์  จระเข ้
16. friend (n.)   เฟรนด ์   เพือ่น 
17. frog (n.)   ฟรอก    กบ 
18. best    เบสท    ดทีีส่ดุ 
19. work (v.)   เวอรค์    ท างาน 
20. everything (n.)  เอฟวรธิงิ   ทกุสิง่ 
21. summer (n.)  ซมัเมอร ์   ฤดรูอ้น 
22. vacation (n.)  เวเคชัน่   ปิดภาคเรยีน 
23. whale (n.)   เวล    ปลาวาฬ 
24. beach (n.)   บชี    ชายหาด 
25. every day   เอฟวรเิดย ์   ทกุวนั 
26. sometimes   ซมัไทมซ์   บางเวลา 
27. see (v.)   ซ ี    เห็น 
28. great (adj.)   เกรท    ยอดเยีย่ม 
29. New Zealand (n.) นวิซแีลนด ์   ประเทศนวิซแีลนด ์

 
UNIT 5    
  

1. play  (v.)   เพลย ์   เลน่ 
2. tomorrow   ทมูอโรว ์   พรุง่นี ้
3. busy (adj.)   บสิซ ี    มธีรุะยุง่ 
4. free (adj.)   ฟร ี    วา่ง 
5. art (n.)   อารท์    ศลิปะ 
6. English (n.)  องิลชิ    ภาษาองักฤษ 
7. Music (n.)   มวิสคิ    ดนตร ี
8. Math (n.)   แม็ธ    คณติศาสตร ์  
9. Swimming (n.)  สวมิมงิ   การวา่ยน ้า 

10. class (n.)   คลาส    ชัน้เรยีน 
11. paint (n.)   เพนท ์   ทาส ี
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12. draw (v.)   ดรอว ์    วาด 
13. swim (v.)   สวมิ    วา่ยน ้า 
14. pool (v.)   พลู    สระวา่ยน ้า 
15. piano (n.)   เพยีโน   เปียโน 
16. drum (n.)   ดรัม    กลอง 
17. train (n.)   เทรน    รถไฟ 
18. hop (v.)   ฮอพ    กระโดด 
19. drive (v.)   ไดรฟว ์   ขบั 
20. carefully (adv.)  แครฟ์ลูล ิ   ระมดัระวัง 
21. favorite    เฟเวอรทิ   โปรดปราน 
22. father (n.)   ฟาเธอร ์   พอ่ 
23. sister (n.)   ซสิเทอร ์   นอ้งสาว 
24. grandmother(n.)  แกรนดม์าเธอร ์  คณุยาย, คณุยา่ 

 
UNIT 6     

1. time (n.)   ไทม ์    เวลา 
2. hungry (adj.)  ฮงักร ิ    หวิ 
3. dinner (n.)   ดนิเนอร ์   อาหารเย็น 
4. late (adj.)   เลท    มาสาย 
5. sorry (adj.)   ซอร ิ    เสยีใจ 
6. quarter (n.)  ควอเทอร ์   15 นาท ี
7. after    อาฟเทอร ์   หลงั 
8. past    พาสท ์   ผา่น 
9. always (adv.)  ออลเวยส์   เสมอ 
10. never  (adv.)  เนฟเวอร ์   ไมเ่คย 
11. usually (adv.)  ยสูชวัล ิ   ปกต ิ
12. sometimes (adv.) ซมัไทมส์   บางครัง้ 
13. weekend (n.)  วคีเอน็ด ์   วันสดุสปัดาห ์
14. ride (v.)   ไรด ์    ขี ่
15. bike (v.)   ไบค ์    จักรยาน 
16. tennis (n.)   เทนนสิ   เทนนสิ 
17. read (v.)   รดี    อา่น 
18. e-mail (n.)   อเีมล   จดหมายอเิลคทรอนกิส ์
19. do gymnastics (v.) ด ูยมินาสตคิ   เลน่ยมินาสตกิ 
20. study(v.)   สตดัด ิ   เรยีน 
21. do (v.)   ด ู    ท า 
22.  homework (n.)  โฮมเวคิ   การบา้น 
23. practice (v.)  แพร็คทซิ   ฝึกปฏบิตั ิ
24. karate (n.)   คาราเท   คาราเต ้
25. cook (v.)   คคุ    ท าอาหาร 
26. take a nap (v.)  เทค อะ แน็พ  งบีหลบั  
27. partner (n.)  พารท์เนอร ์   คูค่ดิ 
28. swing (v.)   สวงิ    แกวง่ 
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29. Ireland (n.) ไอรแ์ลนด ์   ประเทศไอรแ์ลนด ์
30. guitar (n.)  กตีาร ์    กตีาร ์
31. flute (n.)  ฟลทุ    ขลุย่ 
32. violin (n.)  ไวโอลนิ   ไวโอลนิ 
33. dance (v.)  แดนซ ์   เตน้ 
34. practice (v.) แพร็คทซิ   ฝึก 

     
UNIT 7   

1.  yesterday   เยสเทอรเ์ดย ์  เมือ่วานนี ้
2. warm (adj.)  วอรม์    อบอุน่ 
3. rainy (adj.)   เรนน ี    มฝีนตก 
4. cloudy (adj.)  คลาวด ี   มเีมฆมาก 
5. snowy (adj.)  สโนว ี   มหีมิะมาก 
6. breezy (adj.)  บรสีซ ี   มลีมออ่น 
7. stormy (adj.)  สตอรม์ม ี   มพีาย ุ
8. chilly (adj.)   ชลิล ี    เย็น 
9. foggy (adj.)  ฟ็อกก ี   มหีมอกมาก 

10. restaurant (n.)  เรสเทอรองต ์  รา้นอาหาร  
11. movie theater(n.) มฟูวี ่ เธยีเตอร ์  โรงภาพยนตร ์
12. mall    มอล    หา้งสรรพสนิคา้ 
13. amusement park (n.)  อมัมวิสเม็นท ์พารค์ สวนสนุก 
14. circus    เซอรค์สั   ละครสตัว ์
15. hospital   ฮอสพทิัล   โรงพยาบาล 
16. library   ไลบราร ี   หอ้งสมดุ 
17. airport   แอรพ์อรท์   สนามบนิ 
18. skylark   สกายลารค์   นกกระจาบ 
19. snowflake   สโนวเ์ฟลค   เกล็ดหมิะ 
20. before   บฟีอร ์   กอ่น 

 
UNIT 8      

1. bedroom (n.)   เบดรมู   หอ้งนอน 
2. living room (n.)   ลฟีวิง่ รมู   หอ้งน่ังเลน่ 
3. bathroom (n.)   บาธรมู   หอ้งน ้า 
4. dining room (n.)   ไดนิง่ รมู   หอ้งรับประทานอาหาร 
5. kitchen (n.)   คทิเชน็   ครัว 
6. garage (n.)    การาจ   อูร่ถ, โรงรถ 
7. skateboard (n.)   สเค็ทบอรด์   สเก็ตบอรด์ 
8. scooter (n.)   สคทูเทอร ์   สกูต๊เตอร ์
9. unicycle (n.)   ยนูไิซเคลิ   รถลอ้เดยีว   

10. sled (n.)    สเล็ด    เลือ่น 
11. skis (n.)    สคสี    รองเทา้สก ี
12. snowboard (n.)   สโนวบ์อรด์   กระดานเลือ่นหมิะ 
13. in-line skates (n.)  อนิ ไลน ์สเค็ทส  อนิ ไลน ์สเค็ทส  
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14. ice skates (n.)  ไอซ ์สเค็ท   สเก็ตน ้าแข็ง 
15. find (v.)   ฟายนด์   คน้หา  
16. talk  (v.)   ทอลค์   คยุ 
17. phone  (n.)   โฟน    โทรศพัท ์
18. smile (v.)   สมายล ์   ยิม้ 
19. scary  (adj.)  สแคร ี   ตกใจกลวั 
20. bunny (n.)   บนัน ี    ลกูกระตา่ย 
21. outside   เอาทไ์ซด ์   ขา้งนอก 
22. sandwich (n.)  แซนดว์ชิ   แซนดว์ชิ 
23. scone (n.)   สโคน    ขนมปังกอ้นเลก็ 
24. video  (n.)   วดิโีอ    วดิโีอ 
25. Canada (n.)  แคนาดา   ประเทศแคนาดา 
26. tour guide (n.)  ทัวรไ์กด ์   มคัคเุทศก ์
27. tourist (n.)   ทัวรร์สิท ์   นักทอ่งเทีย่ว 
28. country (n.)  คนัทร ี   ประเทศ 

 
 
 


