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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  3/6 

ทางบริษัทอิงลิช แอนด์ ไอ มีความยินดีที6 จะแจ้งให้ท่านทราบถึงบทเรียนและคําศัพท์ต่างๆที6 บุตรหลานของท่านจะได้เรียนใน 

หลักสูตร IEP Bookwork Course ในภาคเรียนนี*  ซึ# งท่านสามารถนําคําศัพท์เหล่านี7 ไปฝึกฝนให้กับบุตรหลานของท่าน 

เพื$ อเพิ$ มพูน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ดียิ(งขึ, น ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ 

ที# เป็นประโยชน์ได้เพิ# มเติมจาก http://kids.engl ish-and-i .com  
 

Unit Engl ish Thai 

In tro 

Target Language 
 The red helicopter is on the cupboard. 
What is May reading? May is reading a comic. 

Vocabulary 
colour สี 
name ชื# อ 
have got / has got มี 
is called ถูกเรียก 
like ชอบ 
number ตัวเลข 
eleven สิบเอ็ด 
twelve สิบสอง 
thirteen สิบสาม 
fourteen สิบสี%  
fifteen สิบห้า 
sixteen สิบหก 
seventeen สิบเจ็ด 
eighteen สิบแปด 
nineteen สิบเก้า 
twenty ยี# สิบ 
alphabet ตัวอักษร 
colour / colours สี (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
black สีดํา 
brown สีนํ% าตาล 
blue สีฟ้า , สีนํ% าเงิน 
green สีเขียว 
grey สีเทา 
orange สีส้ม 
pink สีชมพู 
purple สีม่วง 
red สีแดง 
white สีขาว 
yellow สีเหลือง 
bike / bikes จักรยาน (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
camera / cameras กล้องถ่ายรูป (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
computer / computers คอมพิวเตอร์ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
doll / dolls ตุ๊กตา (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
game / games เกม (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
helicopter / helicopters เฮลิคอปเตอร์ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
kite / kites ว่าว (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
lorry / lorries รถบรรทุก (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
monster / monsters สัตว์ประหลาด (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
toy / toys ของเล่น (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
train / trains รถไฟ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 

 

 



 IEP Bookwork Spel l ing List Grade 6 
	  

©English and I Co., Ltd. Spelling List Page 2 of 5 	  

 

In tro 
(cont. ) 

in ใน  
next to ถัดจาก , ข้างๆ 
on บน 
under ใต้ , ข้างล่าง 

 

Uni t 1 

Target Vocabulary 
 My uncle is good at playing football. 
 My uncle is clever. 
 My aunt has got fair hair. 

These people have got curly hair. 
Vocabulary 

family ครอบครัว 
aunt น้า , ป้า 
child / children เด็ก (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
daughter ลูกสาว 
grandchild / grandchildren หลาน (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
grandparent / grandparents ปู่ , ย่า , ตา , ยาย (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
granddaughter หลานสาว 
grandson หลานชาย 
parent / parents พ่อแม่ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
son ลูกชาย 
uncle อา , ลุง 
be good at มีความสามารถด้าน  
drive / driving a car ขับ / ขับรถยนตร์ 
paint / painting a picture ระบายสี , กําลังระบายสีรูปภาพ 
play / playing baseball เล่น , กําลังเล่นเบสบอล 
play / playing football เล่น , กําลังเล่นฟุตบอล 
play / playing a game เล่น , กําลังเล่นเกม 
read / reading a book อ่าน , กําลังอ่านหนังสือ 
sleep / sleeping หลับ, กําลังหลับ 
take / taking a photo ถ่ายรูป , กําลังถ่ายรูป 
enjoy สนุกสนาน 
like ชอบ 
love รัก 
clever ฉลาด 
naughty ดื# อ 
quiet เงียบ 
people ประชาชน 
beard เครา 
curly หยักศก 
fair สีอ่อน 
hair ผม 
moustache หนวด 
straight ตรง 
have got / has got มี 
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Un i t 2 

Target Language 
Where do you live? I live in a town. 
 The bedroom is upstairs, next to the 

bathroom. 
Is your bedroom next to the toilet? Yes, it is. 

No, it isn’t. 
Vocabulary 

address ที# อยู่ 
balcony ระเบียง 
basement ห้องใต้ดิน 
block of flats ตึกอพาร์ทเม้นท์ 
city เมือง 
country ประเทศ 
downstairs ชั# นล่าง 
flat ห้องอพาร์ทเม้นท์ 
floor พื# น 
home บ้าน 
lift ลิฟต์ 
stairs บันได 
street ถนน 
town เมือง 
upstairs ชั# นบน 
village หมู่บ้าน 
above ด้านบน 
at ที# 
below ด้านล่าง 
between ระหว่าง 
next to ถัดจาก , ข้างๆ 
live อยู่ 
move ย้าย 
different แตกต่าง 
same เหมือน 
ten สิบ 
twenty ยี# สิบ 
thirty สามสิบ 
forty สี# สิบ 
fifty ห้าสิบ 
sixty หกสิบ 
seventy เจ็ดสิบ 
eighty แปดสิบ 
ninety เก้าสิบ 
one hundred หนึ$ งร้อย 
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Un i t 3 

Target Language 
 My day. I get up. I have a shower. 
 I usually get up late on Mondays. 
How often do you watch TV? Oh, sometimes. 

Vocabulary 
come home กลับบ้าน 
get dressed แต่งตัว 
get undressed ถอดเสื' อผ้า 
get up ลุกขึ& น , ตื# น 
go to bed เข้านอน 
go to school ไปโรงเรียน 
have breakfast ทานอาหารเช้า 
have dinner ทานอาหารเย็น 
have lunch ทานอาหารกลางวัน 
have a shower อาบนํ& าฝักบัว 
put on สวมใส่ 
take off ถอดออก 
wake up ตื# นขึ' น 
wash ล้าง 
after หลังจาก 

always สมํ$ าเสมอ 
before ก่อน 
every day ทุกวัน 
how often บ่อยแค่ไหน 
never ไม่เคย 
sometimes เป็นบางครั+ ง 
week สัปดาห์ 
weekend สุดสัปดาห์ 
Monday วันจันทร์ 
Tuesday วันอังคาร 
Wednesday วันพุธ 
Thursday วันพฤหัสบดี 
Friday วันศุกร์ 
Saturday วันเสาร์ 
Sunday วันอาทิตย์ 
job งาน 
dentist หมอฟัน 
driver คนขับรถ 
farmer ชาวนา 
firefighter พนักงานดับเพลิง 
nurse นางพยาบาล 
police officer เจ้าหน้าที) ตํารวจ 
reporter ผู้รายงานข่าว 
teacher ครู 
uniform เครื% องแบบ 
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Un i t 4 

Target Language 
 The bank is next to the bus station. 
 You go there to buy food. 
 I change money at the bank. 

Vocabulary 
bank ธนาคาร 
bus station สถานีขนส่ง 
café ร้านกาแฟ 
cinema โรงภาพยนตร์ 
hospital โรงพยาบาล 
library ห้องสมุด 
market ตลาด 
shop ร้านค้า 
sports centre ศูนย์ออกกําลังกาย 
supermarket ห้างสรรพสินค้า 
swimming pool สระว่ายนํ* า 
near ใกล้ 
opposite ตรงกันข้าม 
buy food ซื# ออาหาร 
study for an exam เรียนเพื( อไปสอบ 
watch a film ดูภาพยนตร์ 
digital radio วิทยุดิจิตอล 
digital camera กล้องดิจิตอล 
flower ดอกไม้ 
fruit ผลไม้ 
menu รายการ 
shopping list รายการซื' อของ 
vegetables ผัก 
watch นาฬิกาข้อมือ 
currency เงิน , การเงิน 
coins เหรียญ 
notes ธนบัตร 
money เงิน 
price ราคา 
total ผลรวม 
add เพิ$ ม 
pay จ่าย 
take away เอาไป 
subtract ลบออก 
tomorrow พรุ่งนี(  

 
 


