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ALL ABOUT ME: I am a student in Primary 4  
 
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 EXAM – TERM 1 

1. Who is your best friend? 
2. What do you want to be when you grow up? 
3. What do you do on the weekend?  
4. Where does the King live? 
5. What is your favorite football team? 
6. What languages can you speak?  
7. Who is your favorite football player? 
8. What did you do yesterday?  
9. What sports do you like?  
10. How do you feel today? 
11. What did you eat for breakfast this morning? 
12. Who is your favorite pop idol? 
13. How many students are there in your classroom? 
14. What do you do in your free time?  
15. Do you want to go to America? 
16. What is the weather like today? 
17. What is the capital of Malaysia?  
18. What subjects do you like?  
19. What is the date today? 
20. What month is Loy Krathong? 

 

CONVERSATION QUESTIONS EXAM – TERM 2 

1. Do you have a younger sister?  
2. What are you going to do this weekend? 
3. Do you like to play badminton?  
4. What does your mother look like? 
5. What does your father do?  
6. Do you wear glasses?  
7. How many brothers and sisters do you have? 
8. What does your English teacher look like? 
9. Are you wearing a vest? 
10. How many seasons are there in Thailand? 
11. What do you like to do after school? 
12. What does the Thai flag look like? 
13. What countries have you been to? 
14. Do you like to go to the beach or the mountains? 
15. What is the capital of Thailand? 
16. What fruit do you like?  
17. What time do you get up? 
18. What color is your hair? 
19. What continent is Thailand in? 
20. Do you have Facebook? 
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 READING PRONUNCIATION EXAM – TERM 1 
 
1. Scott wants to be an architect when he grows up. He wants to 

build houses. He does not want to be a pop idol. Kate wants to be a 

musician. She can play the guitar. Kate wants to be famous. Molly 

wants to be an astronaut. She does not want to be a scientist. 

What do you want to be when you grow up? 

 

2. Next weekend, I am going to visit my brother in London; his 

name is Jack. 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. The last time I went to London, I was 

very sick. I had a headache and a sore throat. I am excited to go to 

England because I can practice my English every day. 

 

 
------------------------------------------------------------------- 
 
READING PRONUNCIATION EXAM – TERM 2 

 

1. 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, a beard, and blue 

eyes. Kate likes to play badminton. She does not like to collect 

baseball cards. 

 
 
2. 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. He is also going to play football on the 
beach. 
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READING COMPREHENSION PRACTICE – TERM 1 
 

1. Yesterday was Jenny’s birthday. Her birthday is on the 21st of October. She 
had a party with all of her friends and family. Jenny was very happy. She got 
a present from her mother and father. It was an iPhone 6! She got a present 
from her friend, Jack, it was a bicycle! Jenny had a very good birthday. 
 
2. Alex’s school trip is tomorrow. He is really excited.  He is going to the zoo. 
Alex likes lions and giraffes. He does not like snakes. The weather is going to 
be cold and rainy. Alex should take a jacket and an umbrella.  
 
3. Jack has a mitt, a bat and a ball. What is he going to play? He is probably 
going to play baseball with his friend Matt. Jack does not have a fishing rod. 
He is not going to go fishing. Jack does not like fish. Matt has a helmet and a 
bicycle. What is he going to do? He is probably going to ride a bicycle.  
 
4. Ryan is in P. 4/1. His school’s name is Sriwittayapaknam. His favorite 
subjects are English, History, and Science. He does not like Math. History is 
easier than Science. Ryan likes English the best. His English teacher is from 
London. She is very fun and nice. Ryan likes to play games in English class.  
 
5. There are many things in the classroom. There are 10 pencils. They are 
light. There are 5 big boxes. They are heavy. There is 1 long ruler and 1 short 
ruler. The yellow ruler is longer than the pink ruler. The red backpack is 
heavier than the green backpack.  
 
6. Sarah is a new student from Australia. She speaks English and Thai. On 
the weekend, she likes to go shopping with her sister. Her favorite food is 
pizza, and her favorite season is summer. She does not like vegetables, and 
she does not like to drink milk. Her favorite sport is tennis, and she likes to 
read in her free time. 
 
7. Prim and Lucy are twins. Prim is shy and quiet. She wants to be a doctor 
when she grows up. Lucy is always excited and loud. She wants to be a 
singer when she grows up. Both Lucy and Prim are 10 years old. They have 
long red hair and green eyes. Prim sometimes wears glasses, and Lucy never 
wears sneakers. 
 
8. James is going on vacation tomorrow. He is going to visit America. His 
grandmother and grandfather live in Washington, D.C. He will go to the park 
to play football, and he will go to the mall to buy gifts. He will eat lots of 
food, like hamburgers and pasta. He will not go to the beach, but he will 
probably go swimming at the pool. 
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READING COMPREHENSION PRACTICE – TERM 2 
 

1. Seenam likes to play Cookie Run. His favorite cookie is Princess Cookie. He 
does not like Zombie Cookie. Neay does not like to play Cookie Run. She likes 
to play My Little Pony. Her favorite ponies are Pinkie Pie and Rainbow Dash. 
Guy likes to play Angry Birds. He is going to play after school today. His 
favorite bird is Red. Oat is going to watch Ben10 this weekend. Ben10 is his 
favorite TV show. IQ’s hobby is singing a song. His favorite song is “Let it 
Go.” Eve’s favorite movie is Frozen. She likes Elsa, she does not like Hans. 
 
2. Andy is 10 years old. He is in P. 4/2. He lives in Samut Prakan. There are 5 
people in his family, his mother, his father, his younger sister, his aunt, and 
him. His younger sister is 4 years old. Andy wants to be a teacher when he 
grows up. His favorite football team is Barcelona. Andy’s hobby is drawing a 
picture. Next weekend, Andy is going to play ice hockey with friends. He is 
going to go to the supermarket tomorrow.  
 
4. Sarah has a big family. She has a mother, a father, a grandmother and a 
grandfather, a brother and a sister, and an aunt and uncle. Her mother has 
bangs and long hair. Her father has blue eyes and blonde hair. Her 
grandmother and grandfather have short, curly hair. Sarah’s brother has red 
hair and green eyes, and her sister has long curly hair and black eyes. Her 
aunt and uncle like to wear suits and ties. Sarah likes to wear sandals and a 
t-shirt. She has short, black hair.  
 
5. Earn had a very exciting day. She went to many different places with her 
family. Earn went shopping with her mother. Her mother has green eyes and 
curly red hair. Earn planted flowers with her father and her brother. Her 
father was wearing sneakers. He has short black hair and a moustache. Her 
brother was wearing a t-shirt, and has long blonde hair and blue eyes. Earn 
also went horseback riding with her aunt and uncle. They both have brown 
eyes and brown hair. Finally, Earn played softball with her sister and her 
cousin.  
 
6. Nine is very sick today. He has a cold, a headache, and a stomachache. 
Since he is sick, he will have to do many things next week. Next week, he is 
going to watch a baseball game with his friend Boohn. Then, he is going to 
play a board game with Heart. He is going to paint pictures with Pao and 
Punch, and he is going to play badminton with Pun. He is going to go to the 
supermarket with his mother. Nine is going to go to the amusement park with 
Jang.  
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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? 

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. camp   แคมพ   อยูค่า่ย 
2. rain   เรน    ฝน 
3. cold   โคล    หนาวเย็น 
4. weather  เว็ธเธอ   ลมฟ้าอากาศ 
5. cool   คลู    เย็น 
6. warm   วอรม์    อบอุน่ 
7. hot   ฮอท    รอ้น 
8. humid   ฮวิมดิ   เปียกชืน้ 
9. foggy   ฟ็อกก ิ   มหีมอกมาก 
10. weatherman เว็ธเธอแมน  นักพยากรณ์อากาศ 
11. newspaper  นวิสเพเพอร ์  หนังสอืพมิพ ์
12. umbrella  อมัเบรลลา   รม่ 
13. mitt   มทิ    ถงุมอื 
14. bat   แบ็ท    ไมต้ลีกูเบสบอล 
15. skateboard  เสเก็ตบอรด์  เสก็ตบอรด์ 
16. helmet  เฮลเม็ท   หมวกนริภัย 
17. tennis racket เทนนสิ แรคเค็ท  ไมต้เีทนนสิ 
18. fishing rod  ฟิชชงิรอด   คันเบ็ด 
19. bucket  บัคเค็ท   ถังน ้า 
20. tennis   เทนนสิ   เทนนสิ 
21. baseball  เบสบอล   เบสบอล 
22. fishing  ฟิชชงิ   การตกปลา 
23. after school อาฟเทอะสคลู  หลังเลกิเรยีน 
24. towel   เทาเอลิ   ผา้เชด็ตัว 
25. swimsuit  สวมิซทู   ชดุวา่ยน ้า 
26. tent   เทนท ์   กระโจม 
27. flashlight  แฟลชไลท ์  ไฟฉาย 
28. sleeping bag สลพิพงิ แบ็ก  ถงุนอน 
29. sunglasses  ซนักลาสเซส  แวน่กนัแดด 
30. sunscreen  ซนัสครนี   ครมีทาผวิ 
31. mountain  เมานเทน   ภเูขา 
32. beach   บชี    ชายหาด 
33. need   นดี    ตอ้งการ 
34. chicken  ชคิเคน   ไก ่
35. cheese  ชสี    เนยแข็ง 
36. chocolate  ชอคโคเล็ท  ชอคโคแลต 
37. sheep   ชพี    แกะ 
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38. shorts   ชอรท์ส   กางเกงขาสัน้ 
39. shirt   เช ิ๊ต    เสือ้เช ิต้ 
40. jacket   แจ็คเค็ท   เสือ้แจ็คเค็ท 
41. tie   ไท    เนคไท 
42. chopsticks  ชอพสตคิ   ตะเกยีบ 
43. cousins  คัซซนึ   ลกูพีล่กูนอ้ง 
44. soccer  ซอคเคอร ์   ซอคเคอร ์
 
Unit 2   
1. want to be  วอนท ์ท ูบ ี  ตอ้งการเป็น 
2. about  you  อะเบาท ย ู  แลว้คณุละ่ 
3. singer   ซงิเงอะ   นักรอ้ง 
4. dancer   แดนเซอร ์   นักเตน้ 
5. great  idea  เกรท  ไอเดยี  ความคดิด ี
6. together  ทเูก็ทเธอะ   ดว้ยกัน 
7. astronaut  แอสโทรนอท  นักบนิอวกาศ 
8. musician  มวิสเิชีย่น   นักดนตร ี
9. news reporter นวิซ ์ รพีอรท์เทอร ์ ผูร้ายงานขา่ว  
10. writer   ไรเทอร ์   นักเขยีน 
11. scientist  ไซเอ็นทสิท ์  นักวทิยาศาสตร ์
12. movie star  มฟูวี ่สตาร ์  ดาราภาพยนตร ์
13. engineer  เอ็นจเินยีร ์  วศิวกร 
14. truck driver ทรัค ไดรเวอร ์  คนขับรถบรรทกุ 
15. architect  อาคเิท็คท   สถาปนกิ 
16. tour guide  ทัวร ์ ไกด ์   มัคคเุทศก ์
17. delivery person ดลิเิวอร ิเพอรซ์นั คนสง่ของ 
18. pilot   ไพลอท   นักบนิ 
19. salesclerk  เซลซคลาค  คนขายของ 
20. office worker ออฟฟิช เวคิเคอะ พนักงานบรษัิท 
21. climb   ไคลมบ   ปีน,ไต ่
22. build   บลิด    สรา้ง 
23. sail   เซล    แลน่เรอื 
24. travel   ทราเวล   เดนิทาง 
25. design  ดไีซน ์   ออกแบบ 
26. drive   ไดรฟว   ขับรถ 
27. photo   โฟโท   ภาพถา่ย 
28. phone  โฟน    โทรศัพท ์
29. dolphin  ดอลฟิน   ปลาโลมา 
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30. whale   เวล    วาฬ 
31. white   ไวท    สขีาว 
32. whistle  วสิเทลิ   เสยีงนกหวดี 
33. photographer โฟโทกราฟ  ชา่งถา่ยภาพ 
34. tail   เทล    หาง 
35. volunteer  โวลันเทยีร ์  อาสาสมัคร 
36.aquarium  อะเควเรยีม   พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า 
37. spin   สพนิ    หมนุติว้,ป่ัน 
38. flip   ฟลพิ    ดัด,กระตกุ 
39. creature  ครเีอเชอ   สตัว,์บคุคล 
40. treasure hunt เทรสเชอะ ฮันท  ลา่สมบัต ิ
41. sand   แซนด   ทราย 
42. clue   คล ู    รอ่งรอย,ค าใบ ้
43. triangle  ไทรแองเกลิ  สามเหลีย่ม 
44. holding  โฮลดงิ   ถอื 
 
Unit 3   
1. forgot   ฟอรก์็อท   ลมื 
2. birthday  เบริธ์เดย ์   วนัเกดิ 
3. yesterday  เยสเทอะเด  เมือ่วานนี ้
4. next week  เน็คซท วคี   สปัดาหห์นา้ 
5. had a party  แฮด อะ พารท์ ิ  มงีานปารต์ี ้
6. went to the mall  เวนท ์ ท ูเดอะ มอลล ์ไปหา้งสรรพสนิคา้ 
7. sleep late  สลพี เลท   เขา้นอนชา้ 
8. took a test  ทคู อะ เทสท ์  ท าการสอบ 
9. flew a kite  ฟล ูอะ ไคท ์  เลน่วา่ว 
10. won a race  วนั อะ เรซ   ชนะการแขง่ขัน 
11. met a rock star เม็ท อะ ร็อค สตาร ์ พบดาราร็อค 
12. broke  a windowโบรค อะ วนิโดว ์ ท าหนา้ตา่งแตก 
12. got a present ก็อท อะ เพรสเซนท ไดรั้บ ของขวญั 
13. found some money ฟาวด ์ซมั มันน ิ พบเงนิ 
14. lost his cellphone    ลอสท ฮสี เซลลโ์ฟน ท าโทรศัพทห์าย 
15.ate too much     เอท ทมูชัขอ็คโคแล็ต กนิชอคโคแลตมากไป 

     chocolate 
 
Unit 4   
1. subject   ซบัเจ็คท   วชิา 
2. science   ไซเอนิซ   วทิยาศาสตร ์
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3. history   ฮสีทร ี   ประวตัศิาสตร ์
4. literature  ลทิทเึรเชอ   วรรณคด ี
5. geography  จอิอกราฟฟิ  ภมูศิาสตร ์
6. P.E.(physical education) ฟิซซคิลั เอ็ดดเูคชัน่   พลศกึษา 
7. easy   อซิ ิ    งา่ย 
8. hard   ฮารด์    หนัก 
9. spring   สปรงิ    ฤดใูบไมผ้ล ิ
10. summer  ซมัเมอะ   ฤดรูอ้น 
11. fall   ฟอล    ฤดใูบไมร้ว่ง 
12. winter  วนิเทอร ์   ฤดหูนาว 
13. season  ซซีนึ    ฤด ู
14. rainy   เรนน ิ   มฝีนมา 
15. snowy  สโนว ิ   มหีมิะมาก 
16. windy   วนิด ิ    มลีมแรง 
17. cloudy  คลาวด ิ   มเีมฆมาก 
18. better   เบทเทอะ   ดกีวา่ 
19. best   เบสท   ดทีีส่ดุ 
20. worse   เวสิ    เลว 
21. worst   เวสิท    เลวทีส่ดุ 
22. silver   ซลิเวอร ์   เงนิ 
23. snowflakes  สโนเฟลคซ  เกล็ดหมิะ 
24. bloom   บลมู    ดอกไมบ้าน 
25. raindrops  เรนดร็อพส   หยดฝน 
26. heavy   เฮฟว ิ   หนัก 
27. light   ไลท    เบา 
28. socks   ซ็อคซ ์   ถงุเทา้ 
29. skunk   สคังค ์   สตัวช์นดิหนึง่มกีลิน่เหม็น 
30. think   ธงิค    คดิ 
31. stink   สตงิค   มกีลิน่เหม็น 
32. fast   ฟาสท   เร็ว 
33. slow   สโลว ์   ชา้ 
 
Unit 5   
1. roller coaster รอลเลอะคอสเทอร ์ รถไฟเหาะ 
2. hurry   เฮอร ิ   รบีเรง่ 
3. waiting for  เวททงิ ฟอร ์  ก าลังรอคอย 
4. excited   เอ็กไซทเท็ด  ตืน่เตน้ 
5. worried  วอรดิ    เป็นกังวล 
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6. surprised  เซอไพรสด  ประหลาดใจ 
7. interested  อนิเทอเรสเทด  น่าสนใจ 
8. bored   บอรด์   น่าเบือ่ 
9. embarrased  เอ็มแบรัสด   เขนิอาย 
10. around  อราวด ์   รอบๆ 
11. through  ธร ู    ทะลผุา่น 
12. over   โอเวอะ   เหนอื,บน 
13. into   อนิท ู   เขา้ไปใน 
14. out of   เอาทออฟ   ออกจาก 
15. bridge  บรดิจ   สะพาน 
16. wood   วดู    ไม ้
17. tunnel  ทันเนลิ   อโุมงค ์
18. hill   ฮลิ    เนนิเขา 
19. street   สตรที   ถนน 
20. practice  แพรคทสี   ฝึกหดั 
21. watch   วอทช   เฝ้าด ู
22. listen   ลสิซนึ   ฟัง 
23. visit   วซิทิ    เยีย่มเยยีน 
24. cave   เคฟว    ถ ้า 
25. pyramid  พริามดิ   ปิรามดิ 
26. climb   ไคลมบ   ปีน,ไต ่
27. hiked down ไฮคดาวน   เดนิทางลง 
28. download  ดาวนโ์หลด  ดาวนโ์หลด 
29. violin   ไวโอลนิ   ไวโอลนิ 
30. music   มวิสคิ   ดนตร ี
Unit 6   
1. someone  ซมัวนั   ใครคนหนึง่ 
2. looking for  ลคุคงิ ฟอร ์  ก าลังมองหา 
3. look like  ลคุไลค   ลักษณะคลา้ย 
4. family   เฟมลิ ี   ครอบครัว 
5. grandma  แกรนมา   ยา่,ยาย 
6. grandpa  แกรนพะ   ปู่ ,ตา 
7. aunt   อานท   ป้า,นา้,อา 
8. uncle   องัเคลิ   ลงุ,นา้,อา 
9. cousin   คัสซนึ   ลกูพีล่กูนอ้ง 
10. younger sister ยังเกอร ์ซสิเทอะ นอ้งสาวคนเล็ก 
11. anywhere  เอ็นนแิวร ์   บางแหง่ 
12. curly   เคอล ิ   หยกิ 
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13. straight  สเทรท   ตรง 
14. ponytail  โพนเิทล   หางมา้ 
15. bangs   แบ็งส ์   ผมหนา้มา้ 
16. beard   เบยีด    เครา 
17. moustache  มัสทาช   หนวด 
18. blond   บลอนด   สทีอง 
19. brown  บราวน   สนี ้าตาล 
20. gray   เกร    สเีทา 
21. vest   เว็สท    เสือ้ยดื,เสือ้กั๊ก 
22. blouse  เบลาส   เสือ้สตร ี
23. suit   ซทุ    ชดุสทู 
24. sandals  แซลดัลส   รองเทา้แตะ 
25. sneakers  สนคีเคอร ์   รองเทา้ผา้ใบ 
26. pants   แพนทซ์   กางเกงขายาว 
27. jeans   จนีซ ์   กางเกงขายาว 
26. glasses  กลาสเซส   แวน่ตา 
27. sing   ซงิ    รอ้งเพลง 
28. ring   รงิ    แหวน 
29. famous  เฟมัส   ชือ่เสยีง 
30. palace  แพเลซ   พระราชวงั 
31. Tajmahal  ทัชมาฮาล   ทัชมาฮาล 
32. India   อนิเดยี   ประเทศอนิเดยี 
33. France  ฟรานซ   ประเทศฝร่ังเศส 
34. Paris   แพรสิ   เมอืงปารสี 
35. Eiffel tower ไอเฟล ทาวเวอะ  หอไอเฟล 
36. place   เพลซ   สถานที ่
37. desert   เด็ซเซอท   ทะเลทราย 
38. underground อนัเดอะกราวนด  ใตพ้ืน้ดนิ 
39. dark   ดารค์    มดื 
40. castle   แคสทลึ   ปราสาท 
41. world   เวลิ    โลก 
42. wet    เว็ท    เปียก 
 
Unit 7   
1. weekend  วคีเอ็น   สดุสปัดาห ์
2. hockey   ฮอคค ิ   กฬีาฮอคค ิ
3. tournament  ทัวนะมนึท   การแขง่ขัน 
4. see a play  ซ ีอะ เพลย ์  ดลูะคร 



Sriwittayapaknam School                                                                                         (www.swp.ac.th) 

14 

5. plant flowers  แพลนท ฟลาวเวอรซ์  ปลกูตน้ไม ้
6. play ice hockey  เพลย ์ไอซฮ์อคค ี  เลน่ฮอคค ี
7. go shopping   โก ชอ็พพงิ   ไปซือ้ของ 
8. go horseback riding   โก ฮอรส์แบ็ค ไรดงิ  ขีม่า้ 
9. play softball   เพลย ์ซอฟทบ์อล  เลน่ซอฟทบ์อล 
6. rent a DVD   เรนท อะดวีดี ี   เชา่ดวีดี ี
7. borrow    บอโรว ์    ขอยมื 
8. go backpacking  โก แบ็คแพ็คคงิ   ไปเทีย่ว 
8.  go on vacation  โก ออน เวเคชัน่   เทีย่วปิดภาคเรยีน,ลา

พักรอ้น 
9. mail a letter   เมล ์อะเล็ทเทอร ์  สง่จดหมาย 
10. novel    โนเวล    นวนยิาย 
11. tonight   ทไูนท ์    คนืนี ้
12. tomorrow   ทมูอโรว ์    พรุง่นี ้
13. this weekend  ดสิ วคีเอ็น    สปัดาหน์ี ้
14. next Sunday  เน็กท ซนัเด   วนัอาทติยห์นา้ 
15. this afternoon  ดสี อาฟเทอะนูน   บา่ยนี ้
16. department store ดพีารท์เมนท ์สโตร ์  หา้งสรรพสนิคา้ 
17. barber shop  บารเ์บอรช์อ็พ   รา้นตัดผมชาย 
18. beauty salon  บวิท ิซาลอน   รา้นท าผมสตร ี
19. supermarket  ซพุเพอรม์ารเ์ค็ต   ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
20. drugstore   ดรักสโตร ์    รา้ยขายยา 
21. gift shop   กฟิทช์อ็พ    รา้นขายของทีร่ะลกึ 
22. question   เควซชนั    ค าถาม 
23. twin    ทวนิ     แฝด 
24. Denmark   เดนมารค์    ประเทศเดนมารค์ 
25. United states  ยไูนเท็ด สเตท   สหรัฐอเมรกิา 
26. photo    โฟโท    ภาพถา่ย 
27. example   เอ็กแซมเพลิ   ตัวอยา่ง 
 
Unit 8   
1. have a cold   แฮฟว ์อะ โคลด   เป็นหวดั 
2. have a fever   แฮฟว ์อะ ฟีเวอะ   เป็นไข ้
3. have a headache  แฮฟว ์อะ เฮดเอค  ปวดศรีษะ 
4. have a  sore throat แฮฟว ์อะ โซโทรท  เจ็บคอ 
5. have an earache  แฮฟว ์แอน เอยีรเ์อค  เจ็บห ู
6. have a stomachache แฮฟว ์อะ สตัมมัคเอค  ปวดทอ้ง 
7. have a toothache  แฮฟว ์อะ ทธูเอค  ปวดฟัน 
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8. have a cough  แฮฟว ์ อะ คอฟ  ไอ 
9. send messages  เซนด เมสเสจเจส  สง่ขอ้ความ 
10. surf the Internet เซริฟ์ว เดอะ อนิเทอรเ์น็ท ใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
10. collect   คอลเล็คท    สะสม 
11. badminton   แบดมนิตัน    แบดมนิตัน 
12. clear the table  เคลยีร ์เดอะ เทเบลิ  จัดเก็บโตะ๊อาหาร 
13. wash the dishes  วอช เดอะ ดชิเชส  ลา้งจาน 
14. dry the dishes  ดราย เดอะ ดชิเชส  เชด็จาน 
15. vacuum the carpet แวคคมุ เดอะ คารเ์พ็ท  ดดูฝุ่ นพรม 
16. take out the trash เทคเอาท ์เดอะ แทรช  น าถังขยะออกไป 
12. sweep the floor  สวพี เดอะ ฟลอร ์  กวาดพืน้ 
 
 

 Present Past Past Participle ค ำแปล 

1 be was, were been เป็น ,อยู,่คอื 

2 beat beat beaten ต ี

3 become became become กลายเป็น 

4 begin began begun เริม่ตน้ 

5 bite bit bitten กดั 

6 blow blew blown เป่า 

7 break broke broken แตก , หัก 

8 bring brought brought น ามา 

9 build built built สรา้ง 

10 burn burnt burnt เผา , ไหม ้

11 buy bought bought ซือ้ 

12 cut cut cut ตัด 

13 catch caught caught จับ 

14 choose chose chosen เลอืก 

15 come came come มา 

16 dig dug dug ขดุ 

17 do did done ท า 

18 draw drew drawn วาด 

19 dream dreamt dreamt ฝัน 

20 drink drank drunk ดืม่ 

21 eat ate eaten กนิ 

22 fall fell fallen ตก 

23 feed fed fed ใหอ้าหาร 

24 feel felt felt รูส้กึ 

25 fight fought fought สู ้
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26 find found found หา 

27 fly flew flown บนิ 

28 forget forgot forgotten ลมื 

29 get got got ไดรั้บ 

30 give gave given ให ้

31 go went gone ไป 

32 grow grew grown เตบิโต 

33 have had had ม ี

34 hear heard heard ไดย้นิ 

35 hide Hid hidden ซอ่น 

36 hold held held ยดึ 

37 keep kept kept เก็บ 

38 know knew known รู ้

39 lay laid laid วางลง 

40 learn learnt learnt เรยีน 

41 leave left left จากไป 

42 make made made ท า 

43 meet met met พบ 

44 put put put ตัด 

45 pay paid paid จา่ยเงนิ 

46 read (รดี) read (เรด) read (เรด) อา่น 

47 ride rode ridden ขี ่

48 ring rang rung สัน่ 

49 rise rose risen ขึน้ 

50 run ran run วิง่ 

51 shut shut shut ปิด 

52 slay slew slain ฆา่ 

53 send sent sent สง่ 

54 spell spelt spelt สะกด 

55 sweep swept swept กวาด 

56 steal stole stolen ขโมย 

57 say said said พดู 

58 see saw seen เห็น 

59 sell sold sold ขาย 

60 shake shook shaken สัน่ 

61 sing sang sung รอ้งเพลง 

62 sit sat sat น่ัง 

63 sleep slept slept นอน 

64 smell smelt smelt ดม 
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65 speak spoke spoken พดู 

66 stand stood stood ยนื 

67 swim swam swum วา่ยน ้า 

68 take took taken หยบิ 

69 teach taught taught สอน 

70 tell told told บอก 

71 think thought thought คดิ 

72 throw threw thrown ขวา้ง 

73 understand understood understood เขา้ใจ 

74 write wrote written เขยีน 

75 wear wore worn สวมใส ่

76 wake woke woken ปลกุ 

77 wake woke woken ตืน่ 

78 wear wore worn สวมใส ่

79 write wrote written เขยีน 

80 drive drove driven ขับ 
 


