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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  6 

ทางบริษัท อิงลิช แอนด์ ไอ มีความยินดีที+ จะแจ้งให้ท่านทราถึงบทเรียนและคําศัพท์ต่างๆที8 บุตรหลานของท่านจะได้เรียนใน 

ภาคเรียนนี)  โดยจะมีการทดสอบหลังจากบทเรียนใน week ที#  8 และ 13 ซึ# งท่านสามารถนําคําศัพท์เหล่านี7 ไปฝึกฝนให้กับ 

บุตรหลานของท่านเพื1 อเพิ1 มพูนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ(งขึ, น ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดกิจกรรม 

และข้อมูลต่างๆที0 เป็นประโยชน์ได้เพิ0 มเติมจาก http://kids.engl ish-and-i .com  
 

Lesson Engl ish Thai 

Lessons    
1 – 3 

firefighter / firefighters  พนักงานดับเพลิง (เอกพจน์ / พหูพจน์)   

paramedic / paramedics เจ้าหน้าที) ทางการแพทย์ (เอกพจน์ / พหูพจน์)   

police officer / police officers ตํารวจ (เอกพจน์ / พหูพจน์)   

ambulance  รถพยาบาล  
emergency services  แผนกฉุกเฉิน  
fire engine รถดับเพลิง 
police car รถตํารวจ 
accident  อุบัติเหตุ  
fire ไฟไหม้ 
flood นํ# าท่วม 
call / called เรียก /โทร /ติดต่อ (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 
drive / drove  ขับ (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 
happen / happened เกิดขึ' น (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

doing my homework กําลังทําการบ้านของฉัน 
listening to music กําลังฟังเพลง 
playing football  กําลังเล่นฟุตบอล  
reading a book กําลังอ่านหนังสือ 
taking the dog for a walk กําลังพาสุนัขเดินเล่น 
watching TV กําลังดูทีวี 
yesterday เมื$ อวาน 
o’clock …นาฬิกา(ตรง) 
half past  30 นาที 

quarter to 45 นาที 

quarter past 15 นาที 
 

Lessons   
6 - 8 

blonde  สีทอง (ผม)  
bald ศรีษะล้าน 

curly  หยักศก  
dark brown  สีนํ% าตาลเข้ม  
fair สีอ่อน 

ginger  สีแดง (ผม)     
long ยาว 
short สั# น 
straight ตรง 
beard  หนวด 
moustache เครา 
used to have เคยมี 
call the police เรียกตํารวจ 
catch the robbers  จับโจร/ขโมย  
change the locks เปลี% ยนกุญแจ  
check the rooms  ตรวจสอบห้อง  
find any prints  หาร่องรอย 
help us  ช่วยพวกเราด้วย  
install cameras  ติดตั% งกล้อง  
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Lessons  
6 – 8 
(cont . ) 

see the robbers เห็นโจร/ขโมย 
talk to people  คุยกับผู้คน  
write the report เขียนรายงาน 

could / couldn’t สามารถ / ไม่สามารถ 
have to / had to ต้อง (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

 

Lessons  
11 - 13 

feather / feathers   ขนนก (เอกพจน์ / พหูพจน์)  

fur   ขนสัตว์  

horn / horns  เขา (เอกพจน์ / พหูพจน์)    

neck / necks  คอ (เอกพจน์ / พหูพจน์)     

scale / scales เกล็ด (เอกพจน์ / พหูพจน์)     

tail / tails หาง (เอกพจน์ / พหูพจน์)     

wing / wings ปีก (เอกพจน์ / พหูพจน์)     
bird  นก  
cat  แมว  
fish  ปลา  
horse ม้า 
human มนุษย์ 
look like เหมือน/คล้าย 
dinosaur / dinosaurs ไดโนเสาร์ (เอกพจน์ / พหูพจน์)     

meat-eater / meat-eaters สัตว์กินเนื& อ (เอกพจน์ / พหูพจน์)     
plant-eater / plant-eaters สัตว์กินพืช (เอกพจน์ / พหูพจน์)     
big / bigger / the biggest ใหญ่/ใหญ่กว่า/ใหญ่ที' สุด 

dangerous / more dangerous / the most 
dangerous  

อันตราย/อันตรายกว่า/อันตรายที* สุด    

fast / faster / the fastest  เร็ว/เร็วกว่า/เร็วที' สุด  

heavy / heavier / the heaviest  หนัก/หนักกว่า/หนักที' สุด  

long / longer / the longest ยาว/ยาวกว่า/ยาวที& สุด 

short / shorter / the shortest สั# น/สั# นกว่า/สั# นที' สุด 

small / smaller / the smallest เล็ก/เล็กกว่า/เล็กที' สุด 

strong / stronger / the strongest แข็งแรง/แข็งแรงกว่า/แข็งแรงที( สุด 

tall / taller / the tallest สูง/สูงกว่า/สูงที& สุด 

is called เรียกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


