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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  
 

Week Engl ish Thai 

Weeks    
17 – 19 

Target Language  

What’s the matter (with you)? I’m not very well. 
What’s the matter (with him)? He’s got a cough. 
You must eat the right food. 
You mustn’t get up. 

Vocabulary 
a backache ปวดหลัง 
a cold หวัด 
a cough ไอ 
an earache ปวดหู 
a headache ปวดหัว 
a stomach-ache ปวดท้อง 
a temperature ไข้ 
a toothache ปวดฟัน 
What’s the matter? เป็นอะไร / เกิดอะไรขึ+ น 

must / mustn’t ต้อง / ไม่ต้อง 
go out ไปข้างนอก 
go to school ไปโรงเรียน 
run วิ# ง 
sleep นอน 
stay in bed อยู่บนเตียง 

 

Weeks 
20 – 22 

Target Language  
They are having a picnic. 
Who’s hot? Grandma’s hot. 
What do we need to live? We need oxygen. 

Vocabulary 
country / countryside ประเทศ / ชนบท 

field ทุ่ง 
forest ป่า 
grass หญ้า 
lake ทะเลสาบ 
leaf ใบไม้ 
picnic การไปเที) ยวนอกบ้านและนําอาหารไปรับประทาน 
plant พืช 
river แม่นํ& า 
bad ไม่ดี / แย่ 
cold หวัด / หนาว 
fat อ้วน 
hot ร้อน 
hungry หิว 
loud เสียงดัง 
quiet เงียบ 
strong แข็งแรง 
thirsty กระหายนํ) า 
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Weeks 
20 – 22 
(cont . ) 

tired เหน็ดเหนื' อย 
thin ผอม 
weak อ่อนแอ 

 

Weeks  
24 – 26 

Target Language  
A dolphin is fast. 
A dolphin can swim. 
A dolphin is smaller than a whale. 

Vocabulary 
bat ค้างคาว 
bear หมี 
dolphin โลมา 
insect แมลง 
kangaroo จิงโจ้ 
lion สิงโต 
panda แพนด้า 
parrot นกแก้ว 
shark ฉลาม 
whale วาฬ 
cave ถํ# า 
jungle ป่า 
mountains ภูเขา 
sea ทะเล 
waterfall นํ# าตก 
bad / worse แย่ / แย่กว่า ( เป็นรูปขั/ นกว่าของ bad ) 
big / bigger ใหญ่ / ใหญ่กว่า 
clean / cleaner สะอาด / สะอาดกว่า 
dirty / dirtier สกปรก /สกปรกกว่า 
fat / fatter อ้วน / อ้วนกว่า 
good / better ดี / ดีกว่า ( เป็นรูปขั/ นกว่าของ good ) 
long / longer ยาว / ยาวกว่า 
slow / slower ช้า / ช้ากว่า 
small / smaller เล็ก / เล็กกว่า 
strong / stronger แข็งแรง / แข็งแรงกว่า 
quiet / quieter เงียบ /เงียบกว่า 
weak / weaker อ่อนแอ / อ่อนแอกว่า 

 

Weeks   
27 – 29 

Target Language  
What’s the weather like in the mountains? It’s snowing. 
It was sunny yesterday. 
There wasn’t any sun last week. 
I want to play the drums. 

Vocabulary 
weather สภาพอากาศ 
weather man ผู้พยากรณ์อากาศ 
weather report รายงานพยากรณ์อากาศ 
cloud / cloudy เมฆ / มีเมฆมาก 

rain / rainy / raining ฝน / มีฝนตกมาก / ฝนตก 

snow / snowy / snowing หิมะ / มีหิมะมาก / หิมะตก 

sun / sunny พระอาทิตย์ / มีแดดมาก 

wind / windy ลม / มีลมแรง 
cold หนาว 
hot ร้อน 
wet เปียก 
rainbow รุ้ง 
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Weeks   
27 – 29 
(cont . ) 

coat เสื$ อคลุม 
hat หมวก 
scarf ผ้าพันคอ 

sweater เสื$ อขนสัตว์ 
last weekend วันสุดสัปดาห์ที- แล้ว 
yesterday เมื$ อวาน 
orchestra วงดนตรีขนาดใหญ่ที/ เล่นเพลงคลาสสิค 
instrument เครื% องดนตรี 
brass เครื% องเป่าทองเหลือง 
drums กลอง 
electric guitar กีต้าร์ไฟฟ้า 
flute ขลุ่ย 
keyboard คีย์บอร์ด 
percussion เครื% องดนตรีประเภทให้จังหวะ  
trumpet แตรทรัมเป็ท 
strings เครื% องดนตรีประเภทสาย 
violin ไวโอลิน 
woodwind เครื% องดนตรีประเภทเครื, องเป่า 

 
 


