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ALL ABOUT ME: I am a student in Primary 6 
 
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 does blue represent in the Thai flag? 
2. How old is the youngest person in your house? 
3. Where do you like to watch TV in your house? 
4. What do you like to wear at the weekend? 
5. What was the last movie you watched? 
6. Do you have a watch? 
7. Where can I buy a pizza? 
8. What month is Songkran? 
9. What kind of food can we eat at Fuji Restaurant? 
10. What do they sell in Se-ed? 
11. What do you like to do on Sundays? 
12. What is the name of your favorite restaurant? 
13. If you could do anything, what would you do? 
14. Who is your best friend? 
15. What make of mobile phone do you own? 
16. What is your mother’s/father’s job? 
17. Where does the King live? 
18. Who lives in the White House? 
19. Where can I buy a Big Mac? 
20. What two airports are in Bangkok? 
 

CONVERSATION QUESTIONS EXAM – TERM 2 
1. What do we celebrate in November by floating something? 
2. What does the abbreviation “ASEAN” stand for? 
3. What is the official language of ASEAN? 
4. How many member countries are in ASEAN? 
5. What month is Christmas? 
6. What is a popular Australian animal? 
7. Where can I buy fruit and vegetables? 
8. What island in Thailand is named after elephants? 
9. Is Chiang Mai in the North or South of Thailand? 
10. What time do you usually get up at the weekend? 
11. Which BTS Station is closest to Siam Paragon? 
12. What do we celebrate on 5th December? 
13. How much does the meter start at in a taxi? 
14. What does a woman use to hold her money? 
15. Where does the Queen of England live? 
16. What is the name of the nearest hospital to our school? 
17. Who built the pyramids in Mexico? 
18. What are the ingredients of Som Tam? 
19. Where is the principal’s office? 
20. What social media do I use to “poke” someone? 
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READING EXAM – TERM 1 

 

Bill and Scott go to the Park 
 
Bill is at home watching TV. His sister is in her bedroom doing her homework. 
His brother is in the bathroom washing his face. At six o'clock, the doorbell 
rings. Bill runs down the stairs and answers the door. It is his friend Mark. 
“Where is Tony?” asks Bill. “He is sick,” replies Mark. “His mother said he 
cannot go to the park with us. Are you ready? Don't forget your hat, scarf 
and gloves because it is very cold today.” 
 
Scott and Andy go Shopping 
 
Scott went to Big C this morning because tomorrow is his mother's birthday. 
He wanted to buy her a present. He asked Andy to go with him. Big C is near 
their school. It is between the bus station and the factory. Scott wanted to 
buy a book for his mother. Andy said he bought his mother a necklace and 
she liked it. Scott said he didn't have enough money. So they went to the 
bookstore. Scott bought a cookbook for his mother because she likes 
cooking. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

READING EXAM – TERM 2 

 

Anna Flies to Vietnam 
 
Anna comes from Australia. She is six years old. She speaks English. Anna's 
friends like her and say she is nice. Anna's mother is Vietnamese and her 
father is Australian. Anna's mother lived in Vietnam until she was sixteen 
years old. Next week Anna will fly to Vietnam for the first time with her 
parents. She is excited. She has never been on an airplane before. She wants 
to eat fried rice and noodles in Vietnam. 
 
Mark Goes to the Clinic 
 
Yesterday Mark went to the market. He bought a dozen eggs, one cabbage 
and five carrots. He brought them home for his mother. He ate a sandwich 
for lunch. After lunch he had a headache and felt sick. So he visited the clinic. 
The doctor gave him some medicine and told him to take twice a day. He 
then went home by motorcycle taxi. He watched TV, listened to music, played 
computer games and then went to bed. 
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READING COMPREHENSION – TERM 1 
 

1. At the weekend, Jack went to Seacon Square with his family. They went there by 
car. They ate lunch at KFC. The chicken was delicious. Next they went to Se-Ed 
because Jack wanted to buy some books. He bought three books and one 
dictionary. They were expensive. In the afternoon they went to watch Harry Potter. 
It was fun. Jack said he wanted to watch it again. They went home at 6 o'clock.  
 
2. Bill lives in Chiang Mai with his family. His house is on Brown Street which is two 
blocks from his school. His house is near the park. Bill likes to visit the park at the 
weekend to play football with his friends. Bill's house is opposite the supermarket 
and next to the bakery. His mother buys fresh bread at the bakery every Friday. 

The book store is on Green Street. Bill sometimes goes there to buy cartoon books. 
 
3. Joe is very excited. Tomorrow he will fly to Phuket with his family. Phuket is in 
Southern Thailand. They will stay in a hotel near the sea for four nights and five 
days. Joe has never been to Phuket before. Joe wants to swim in the sea and play 
on the banana boat. His father says he will rent a car in Phuket. Joe's mother tells 
him that the seafood in Phuket is very delicious. She also says that the sea is very 
beautiful. Joe thinks that he won't be bored.  
 
4. On Sunday it is my mother’s birthday. We will have a surprise party for her at 
our house. We have invited our uncle, aunt and three cousins to the party. There 
will be nine of us. We will have a barbeque in the garden. My father will take my 
mother out early on Sunday. I will bake a cake with my aunt. My uncle will cook the 
steak and sausages. My brother and our cousins will help blow up the balloons. 
When they come back we will surprise them. 
 
5. During the school holidays, Kate and Andy went on a treasure hunt with their 
teacher. They took with them a smartphone. Their teacher told them that in the old 
days she needed a GPS device and a map. They were playing a game called 
Geocache. They had to find a box with hidden treasure. The map on the 
smartphone showed a blue dot where they were and an “X” for where to find the 

treasure. It took them about 30 minutes to find the treasure. 
 
6. Do you like to eat ice pops? I like to eat them during the summer as it cools me 
down. Did you know that ice pops were first made by a 11 year old boy over one 
hundred years ago? He made it by accident. He was making soda water in his 
garden. It was very cold. He was stirring it with a stick when his mother called him 
to go to bed but he forgot his soda water. In the morning it had frozen. He pulled 
the stick out and then ate the first ice pop. 
 
7. At 5 p.m. Jake’s friend Bob sent him a text message on his cell phone. He didn’t 
understand it because it looked like code. Jake had learned about codes at school. 
He studied the message for 40 minutes and then he understood. It was written 
backwards! The first letter was at the end of the message. It said “meet you at 
6pm at the cinema”.  Jake only had 20 minutes left so he rushed to meet Bob. 
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READING COMPREHENSION – TERM 2 

 

1. At our school we have two exchange students. Mario is from Italy. He is Italian. 
Cristiano is from Portugal. He is Portuguese. They speak a little English but they 
cannot speak any Thai. They are in Thailand for three months. They are staying 
with John’s family. He said they cannot eat spicy food. Their favourite Thai food is 
fried rice and noodles. Yesterday, John took them to the park to play football with 
his friends. They are very good footballers. 
 
2. At school yesterday, we learned about different countries around the world. Our 
teacher told us about their language and food. In Vietnam they speak Vietnamese 
and eat noodles and rice. In Italy they speak Italian and eat spaghetti and ravioli. 

In Australia they speak English and eat steak and potatoes. In France they speak 
French and eat croissants. In Brazil they speak Portuguese and eat black beans. My 
favourite country is Mexico. They speak Spanish and eat tacos. 
 
3. Two weeks ago, Mark was sad. He had broken his cell phone. He went to the 
shop and told them he had broken it. They said he had to buy a new one or rent an 
old one. The cell phone was expensive and so Mark rented one. But he lost it after 
five days. Today is Mark’s birthday and he is happy. His mother gave him a present. 
Can you guess what it was? Yes, she had bought him a cell phone!  
 
4. Jenny is a new student at our school. She moved here from Chiang Mai in 
Northern Thailand three weeks ago. Her parents work at a hotel and move often. 
Kerrie lived in Chiang Mai for two years. Before that, she was in Phuket for one 
year. Kerrie’s parents have been moving a lot since she was eight years old. She 
says she will only study at our school for about one year. Next year, she thinks they 
will move to Pattaya. 
 
5. Last Thursday I went to Pattaya with my family. We have been here for five 
days. The first two nights we stayed in a hotel. Since Saturday we have been 
staying at my grandmother’s house. Yesterday at noon we went to Pizza Company 
and ate pizza for one and a half hours. In the afternoon, we went to the beach and 

swam in the sea for three hours. Today at three o’clock we will go and watch a 
movie for two hours. 
 
6. My name is Alex and I am in Grade 6. I am 12 years old. I have been studying 
English for six years since I was in Grade 1. I learn English once a day and 5 times 
a week. My teacher is from England. He speaks English. He has lived in Thailand 
for twenty years. He teaches me English for 50 minutes a day. I can speak three 
languages. I can speak Thai, Chinese and English. My favourite language is English. 
 
7. What is your New Year’s Resolution? Mine is to learn how to ice skate. Every 
year I try to learn something new. Last year I learned how to do a handstand. The 
year before, I learned how to write my name in three languages. When I was six I 
learned how to swim. I have been riding a bicycle since I was five. I have been 
reading books for six years. My mother can ice skate. She will teach me tomorrow. 
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Let me introduce myself 
 
1. Hi my name is ______ 
2. I’m from ______ (Country) 
3. I live in ______  
4. I’m ______ years old. 
5. My birthday is on ______  
6. I’m a student at ______ 
7. My favorite subject is ______ 
8. My favorite sport is ______  
9. There are ______ people in my family. 
10. They are __________________________ 
11. My father is a ______ and my mother is a ______ 
12. I would like to be a ______ because ______ 
13. My hobby is ______ 
14. In my free time, I like to ______ 
15. I don’t like ______ (activity) 
16. My favorite food is ______ 
17. My favorite drink is ______ 
18. I don’t like ______ (food) 
19. My favorite day of the week is ______ because ______ 
20. My favorite month is ______ because ______ 
21. My favorite singer/band is ______ 
22. I like ______ movies. 
23. My favorite place is ______. I like it because ______ 
24. I like/ don’t like ______ travelling. I have been to ______ 
25. The most beautiful place in my county is ______ 
26. I study English because ______ 
 

Getting to know you 
 
1. What is your name? My name is ______. 
2. Where are you from? I’m from ______. 
3. Have you visited a foreign country? ______ . 
4. Which countries have you/ would you like to visit? ______ and ______. 
5. How old are you? I’m ______ years old. 
6. How tall are you? I’m ______ centimeters. 
7. How do you come to school? I come to school by ______. 
8. Did you watch TV last night? ______ I watched ______ . No I ______. 
9. Do you have social media? ______. I have___. 
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Unit 1 

Whose    ฮสู     ของใคร 
which    วชิ     อนัไหน.สิง่ไหน 

scarf     สคัฟว    ผา้พันคอ 

mitten    มทิทนึ    ถงุมอื 

glove     กลัฟว    ถงุมอื 

glasses    กลาสเซส    แวน่ตา 

belt     เบ็ลท    เข็มขัด 

watch    วอทช    นาฬกิาขอ้มอื 

Watering    วอเทอ่ะรงิ    ก าลังรดน ้า 

feeding    ฟีดดงิ    ก าลังใหอ้าหาร 
writing    ไรททงิ    ก าลังเขยีน 

talking    ทอลค์คงิ    ก าลังคยุ 

plant     แพล็นท    พชื.ตน้ไม ้

board    บอรด์    กระดาน 

essay     เอสเซ    บทความ 

text book     เทคซบ์คุ    หนังสอืเรยีน 

cell phone    เซลโฟน    โทรศัพทม์อืถอื 

magazine    แมกกาซนี    นติยสาร 
bench    เบนช     มา้น่ัง 

start     สตารท์    เริม่ 

skateboard    สเก็ตบอรด์    สเก็ตบอรด์ 

heard     เฮริด์     ไดย้นิ 

noise     นอยส ์    เสยีง 

skunk    สกงัค    สตัวม์กีลิน่เหม็น 

ice pop    ไอซ ป๊อบ    ไอศกรมีแทง่ 
outside    เอา้ทไซด    ขา้งนอก 

mix     มกิซ     ผสม.ปนกนั 

powder    เพาวเดอร ์    แป้ง.ผง 

straw     สทรอ    หลอดดดู 

first     เฟิซท    แรก.ทีห่นึง่ 

forgot    ฟอรก์อท    ลมื 

saw     ซอ     เห็น 

frozen    โฟรซนึ    แชแ่ข็ง 

pull     พลู     ดงึ.ลาก 

soda     โซดา    โซดา 
flavor     เฟลเวอ่ร    รสชาต ิ

made     เมด     ท า 
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drinks    ดริง้ส     เครือ่งดืม่ 

 

Unit 2 

Aquarium    อแควเรยีม    อา่งเลีย้งปลา 

tired     ไทเอด    เหนือ่ย  

walk     วอลค์    เดนิ 

penguin    เพ็งกวนิ    นกเพ็นกวนิ  

cute     ควิท     น่ารัก 

shark     ชาค     ปลาฉลาม 

scare     ซแค     ท าใหต้กใจ 

great     เกรท     ยิง่ใหญ.่ส าคัญ 

sure     ชวั     แน่ใจ.มั่นใจ 

amazing    อะเมสซิง่    ประหลาดใจ 

bore     บอร ์     เบือ่ 

interest    อนิเทอเร็ส    สนใจ 

excite    เอ็คไซท    ตืน่เตน้ 

kid     คดิ     เด็ก 

fun     ฟัน     สนุกสนาน 

tour     ทัวร ์     ทอ่งเทีย่ว 

lecture    เลคเชอ่ะ    ค าบรรยาย 

exhibit    เอกซบิบทิ    นทิรรศการ 
always    ออลเวยส์    เสมอๆ 

octopus    ออคทะเพสิ   ปลาหมกึ 

jellyfish    เจลลีฟิ่ช    แมงกระพรุน 

sea turtle    ซ ีเทอรเ์ทลิ   เตา่ทะเล 

squid     สควดิ    ปลาหมกึ 

video     วดีโีอ     วดีโีอ 

ride     ไรด     ขี ่
pedal boat    เพดเดลิ โบท   ทีเ่หยยีบเรอื 

wave     เวฟว     คลืน่ 

beach    บชี     ชายหาด 

glitter    กรทิเทอ่ะ    แสงระยบิระยับ 

glue     กล ู     กาว 
move     มฟูว     เคลือ่น.ยา้ย 

last     ลาสท    สดุทา้ย 

next     เน็กส ์    ถัดไป 

pyramid    พรีะมดิ    ปิระมดิ 

hunter    ฮนัเทอ่ะ    นักลา่ 
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around    อะราวนด ์    รอบๆ 

famous    เฟมมัส    มชีือ่เสยีง 

underwater    อนัเดอรว์อเทอ่ร ์  อยูใ่ตน้ ้า 

ocean    โอเชีย่น    มหาสมทุร 
ruins     รอูนิ     ซากปรักหกัพัง 

found     เฟานด    พบหา 
city     ซทิท ิ    เมอืงใหญ่ 
earthquake    เอริธ์เควค    แผน่ดนิไหว 

rise     ไรซ     ลกุขึน้ 

diver     ไดเวอ่ะ    นักประดาน ้า 

sink     ซงิค     จมลง 

opinion    โอพนิเนีย่น   ความคดิเห็น 

built     บลิท     สรา้ง 
 
Unit 3 
Shopping    ชอ็พพงิ    ไปเทีย่วซือ้ของ 

present    เพรสซนึท    ของขวญั 

cookbook    คคุบคุ    ตาราอาหาร 
already    ออลเร็ดด ิ    เรยีบรอ้ยแลว้ 

teapot    ทพ็ีอท    กาน ้าชา 

idea     ไอเดยี    ความคดิ 

bracelet    เบรซลสิ    ก าไลมอื 

necklace    เน็คเลส    สรอ้ยคอ 

jewelry    จเูวลิร ิ    เพชรหรอืพลอย 

racket    แร็กเค็ท    ไมต้ ี

hate     เฮ็ท     เกลยีด 

nice     ไนซ     ด.ีสวย 

wear     แวร ์     สวม.ใส ่

T-shirt    ทเีชิ๊ต    เสอ้ยดืคอกลม 

dinner    ดนิเน่อร    อาหารค ่า 

camera    แคมมะรา    กลอ้ง 

ring     รงิ     แหวน 

novel     นอฟเวลิ    นวนยิาย 

earring    เอยีรร์งิ    ตา่งห ู

bought    บ็อท     ซือ้ 

sent     เซ็นท    สง่ 

gave     เกฟว     ให ้

told     โทล     บอก 
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fair     แฟร ์     งานแสดงสนิคา้ 
something    ซมัธงิ    บางสิง่ 

parent    แพเร็นทส    พอ่,แม ่

happiness    แฮพพนิสิ    ความสขุ 

since     ซนิซ     ตัง้แต ่

for     ฟอร ์     เป็นเวลา 

trash     แทรซ    ของเสยี 

ugly     อกัล ิ     น่าเกลยีด 

model    มอดเดลิ    หุน่จ าลอง 

autumn    ออทัม    ฤดใูบไมร้ว่ง 

poster    โฟสเทอ่ร ์    ป้ายประกาศ 

kindness    ไคนดเนส    ความกรุณา 

sweep    สวพี     กวาด 

sidewalk    ไซดวอลค์    ทางเดนิ 

before    บฟิอร ์    กอ่น 

after     อาฟเทอ่ะ    หลัง 

near     เนยีร ์    ใกล ้

ever     เอฟเวอ่ะ    เคย 
 
Unit 4 
Bakery    เบเคะร ี    รา้นขนมปัง 

town     ทาวน ์    เมอืง 

map     แม็พ     แผนที ่
way     เวย ์     ทาง 

over there    โอเวอ่ะ แธร ์   ทีน่ั่น 

store     สโทร ์    รา้น 

sport     สปอรท์    กฬีา 
across    อะครอส    ขา้ม 

between    บทีวนี    ระหวา่ง 

cloth     คลอธ    เสือ้ผา้ 
corner    คอรเ์นอะ    มมุ 

left     เล็ฟท    ซา้ย 

right     ไรท     ขวา 
look for    ลคุ ฟอร ์    มองหา 
broom    บรมู     ไมก้วาด 

place     เพลซ    สถานที ่
street     สทรที    ถนน 

restaurant    เรสเทอรอนท ์   รา้นอาหาร 
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library    ไลเบรร ี    หอ้งสมดุ 

gift     กฟิท     ของขวญั 

grocery    โกรซะร ี    รา้นขายของช า 
bank     แบงค    ธนาคาร 
show     โชว     แสดง 

stop     สท็อพ    หยดุ 

traffic light    แทรฟฟิค ไลท   ไฟจราจร 
earth     เอริธ์     โลก 

planet    แพลนเน็ท    ดาวเคราะห ์

space     สเพส    อวกาศ 

storm     สตรอม    พาย ุ

warm     วอรม์     อบอุน่ 

ocean    โอเชีย่น    มหาสมทุร 
blow     โบล     พัด.เป่า 

circle     เซอเคลิ    วงกลม 

wind     วนิ     ลม 

clockwise    คลอคไวซ    ตามเข็มนาฬกืา 
rainy     เรนน ิ    มฝีนตก 

different    ดฟิเฟรนท ์   แตกตา่ง 

hurricane    เฮอรร์เิคน    พายเุฮอรเิคน 

equator    อเิควเทอ่ะ    เสน้ศนูยส์ตูร 
counter-clockwise  เคานเทอคลอคไวซ  ทวนเข็มนาฬกิา 
 
Unit 5   
Explore    เอ็คสพลอ    ส ารวจ 

world     เวลิด     โลก 

homestay    โฮมสเตย ์    บา้นพัก 

stay     สเทย ์    พัก.อยุ ่
family    แฟมมลิ ิ    ครอบครัว 

meet     มที     พบป่ะ 
want     วอนท ์    ตอ้งการ 
enjoy     เอ็นจอย    สนุกสนาน 

Vietnam    เวยีตนาม    เวยีดนาม 

Vietnamese   เวยีตนะมซี    ชาวเวยีดนาม 

yet     เย็ท     ยัง 

Mexico    เม็กซโิก    เม็กซโิก 

Mexican    เม็กซกินั    ชาวเม็กซกินั 

Australia    ออสเตรเลยี   ออสเตรเลยี 
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Australian    ออสเตรเลีย่น   ชาวออสเตรีเลยี 

practice    แพรคทสิ    ปฏบิัต ิ

about     อะเบา้ท    เกีย่วกบั 

country    คันทร ิ    ประเทศ 

language    แลงเกวจ    ภาษา 
speak    สพคี     พดู 

Brazil     บราซลิ    ประเทศบราซลิ 

France    ฟรา้นซ    ประเทศฝร่ังเศษ 

Italy     อติาล ี    ประเทศอติาล ี

Spain     สเพน    ประเทศสเปน 

bean     บนี     ถั่ว 
croissant    ครัวซองท    ขนมปังฝร่ังเศส 

spaghetti    สปาเก็ทท ิ    สปาเก็ตตี ้
noodle    นู๊ดเดลิ    บะหมี ่
pie     พาย     ขนมมไีส ้

burrito    เบอรโิต    อาหารชนดิหนึง่ 

eaten     อทีทนึ    กนิ 

French    เฟรน้ซ    ชาวฝร่ังเศส 

sweet    สวที     หวาน 

delicious    ดลิดเิชยีส    อรอ่ย 

discover    ดสิคัฟเวอ่ะ    คน้พบ 

cacao     คะเคโอ    ตน้โกโก ้

seed     ซดี     เมล็ด 

bitter     บทิเทอ่ะ    ขม 

chocolate    ชอ็คคลทิ    ชอ้คโกแลต 

people    พเีพลิ    ประชาชน 

rich     รชิ     ร ่ารวย 

poor     พัว     ยากจน 

expensive    เอ็กซเพ็นซฟีว   ราคาแพง 

cheap    ชพี     ราคาถกู 

taste     เทสท    ชมิรส.รสชาต ิ

because    บคิอส    เพราะวา่ 
 

Unit 6 
Thing     ธงิ     สิง่ของ 

wait     เว็ท     รอคอย 

ticket     ทคิเค็ท    ตั๋ว.บัตร 
late     เล็ท     สาย 
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movie    มฟูวี ่     ภาพยนตร ์
finish     ฟินชิ     เสร็จ.จบ 

twice     ทไวซ    สองครัง้ 

lunch     ลันช     อาหารกลางวนั 

soccer    ซ็อคเคอ่ะ    กฬีาฟตุบอล 

hotel     โฮเทล    โรงแรม 

interview    อนิเทอววิ    การสมัภาษณ์ 

hour     เอาเออะ    ชัว่โมง 

minute    มนิทิ     นาท ี

visit     วสิทิ     เยีย่มเยอืน 

noon     นูน     เทีย่งวัน 

life     ไลฟ     ชวีติ 

circus     เซอคัส    ละครสตัว ์
acrobat    แอ็คโครแบ็ท   นักกายกรรม 

travel     แทรฟเวลิ    เดนิทาง 

everyone    เอฟวรวิัน    ทกุคน 

performer    เพอรฟ์อมเมอ่ะ   ผูด้ าเนนิการ 
jump     จัมพ     กระโดด 

catch     แคทช    จับ 

ancient    เอ็นซนึท    เกา่แก.่โบราณ 

call     คอล     เรยีก 

soldier    โซลเจอ่ร    ทหาร 
stone     สโทน    หนิ 

help     เฮลพ    ชว่ยเหลอื 

scholar    สคอลเลอะ    นักวชิาการ 
puzzle    พัซเซลิ    ปรศินา 
sound    ซาวนด ์    เสยีง 

together    ทเูก็ทเธอ่ะ    ดว้ยกัน 

hieroglyphic   ไฮเออระกลฟิฟิด  อยีปิโบราณ 

rebus     รเีบสิ     ค าท านาย 
 
Unit 7 
Hide     ไฮด     ซอ่น 

behind    บไิฮนด    ขา้งหลัง 

believe    บริฟิว    เชือ่.ศรัทธา 
shy     ชาย     ขีอ้าย 

photo    โฟโท    ภาพถา่ย 

outgoing    เอา้ทโกองิ    ออกสังคม 
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friendly    เฟรนดล์ ิ    เป็นมติร 
studious    สทวิเดยีส    ขยันเรยีน 

cheerful    เชยีรฟ์ลุ    รา่เรงิ 

generous    เจนเนอะรัส   ใจกวา้ง 

wish     วชิ     ปรารถนา 
juggle    จักเกลิ    เลน่โยนของ 

careless    แครเ์ลส    ระมัดระวงั 

pair     แพร ์     คู ่
add     แอด     บวก 

golf     กอลฟ์    กฬีากอลฟ์ 

act     แอ็คท    การกระท า 

conduct    คอนดัคท    ความประพฤต ิ

anywhere    เอ็นนแิวร ์    ทกุแหง่ 
 
Unit 8 
Future    ฟิวเชอ่ะ    อนาคต 

Antarctica    แอนทารค์ทคิะ   แอนตารก์ตกิ 

why     วาย     ท าไม 

jungle    จังเกลิ    ป่าทบึ 

Egypt     อจิพิท    ประเทศอยีปิต ์

bottom    บ็อททัม    พืน้น ้าทะเล  

invite     อนิไวท    เชือ้เชญิ  

Mars     มารส์     ดาวองัคาร 
star     สตาร ์    ดาว 
pony     โพน ิ     มา้พันธุเ์ตีย้ 

motorbike    มอเตอรไ์บท   จักรยานยนค ์

kayaking    ไคแยคคงิ    เรอืแคนนู 

skydiving    สคายไดวงิ    โดดรม่ 

helicopter    เฮลคิอปเทอ่ร ์   เฮลคิอปเตอร ์
climb     ไคม     ปีน.ไต ่

amazing    อะเมซซิง่    ท าใหท้ึง่ 

gorilla    กอรลิลา    ลงิกอรลิลา่ 

sign     ไซน     เครือ่งหมาย 

favorite    เฟเวอรทิ    ชืน่ชอบ 

fur     เฟอร ์    ขนสตัว ์
soft     ซ็อฟท    ออ่นนิม่ 

listen     ลซิซนึ    ฟัง 

tofu     โทฟ ู    เตา้หู ้
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purr     เพอร ์    เสยีงหายใจ 

desert    เดซเซริท์    ทะเลทราย 

easily     อซีลิ ี    อยา่งงา่ยดาย 

dirt     เดริท์     สิง่สกปรก 

hundred    ฮนัเดรท    หนึง่รอ้ย 

thousand    เธาเซนิด    หนึง่พัน 

high     ไฮ     สงู.รุนแรง 

airplane    แอรเ์พลน    เครือ่งบนิ 

ground    กราวนด    พืน้ดนิ 

 

 


