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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  6/6 

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 
We study the past in History. 
We learn about people and countries in Geography. 

Vocabulary 
internet magazine นิตยสารในอินเตอร์เนท 

dictionary พจนานุกรม 

exam การสอบ 

language  ภาษา 

school subjects วิชาที' โรงเรียน 

Art  วิชาศิลปะ 

Computer Studies  วิชาคอมพิวเตอร์ 

Geography วิชาภูมิศาสตร์  

History  วิชาประวัติศาสตร์  

Maths  วิชาคณิตศาสตร์  

Music วิชาดนตรี 

Science  วิชาวิทยาศาสตร์  

Sport กีฬา 

Monday วันจันทร์ 

Tuesday วันอังคาร 

Wednesday วันพุธ 

Thursday วันพฤหัสบดึ 

Friday วันศุกร์ 

Saturday วันเสาร์ 

Sunday วันอาทิตย์  
 

Un i t 1 

Target Language 
I have my lunch at quarter to one every day. 
I think quiz shows are more interesting than the weather. 

Vocabulary 
o’clock  ...นาฬิกา, ...โมง 

half past 30 นาที, ครึ( ง  

quarter past …นาฬิกาสิบห้านาที  

quarter to อีกสิบห้านาทีจะ…นาฬิกา 

cartoon การ์ตูน 

comedy เรื$ องตลก 

documentary สารคดี 

episode ตอน, บท 

music videos  มิวสิควิดีโอ, ภาพประกอบเพลง 

news ข่าวสาร 

programme รายการ  

quiz การทดสอบความรู้ 

series ละครทีวี 

show การแสดง 

sport กีฬา 

weather สภาพอากาศ 

bad แย่, ไม่ดี 

boring น่าเบื' อ 

exciting น่าตื&นเต้น 

funny ตลก 

good ดี 

interesting น่าสนใจ 
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Un i t 2  

Target Language 
He’s going to play tennis. 
Teresa loves making cakes and working in the kitchen. She’s going to be a cook. 

Vocabulary 
actor  นักแสดงชาย 

cook  คนทำอาหาร 

dancer  นักเต้นรํา 

dentist หมอฟัน 

driver คนขับรถ 

farmer ชาวไร่, ชาวนา 

firefighter  พนักงานดับเพลิง 

footballer  นักฟุตบอล 

journalist  นักข่าว 

mechanic  ช่างเครื) อง 

nurse  พยาบาล 

painter จิตรกร 

photographer ช่างภาพ 

pilot นักบิน 

police officer เจ้าหน้าที) ตํารวจ 

runner นักวิ& งแข่ง 

scientist  นักวิทยาศาสตร์ 

secretary เลขานุการ 

singer นักร้อง 

skater  คนเล่นสเก็ต 

sports commentator ผู้บรรยายกีฬา 

swimmer  นักว่ายนํ' า 

teacher ครู 

tennis player นักเทนนิส  

typist พนักงานพิมพ์ดีด 

writer นักเขียน 
 

Un i t 3 

Target Language 
Go straight on. Take the second street on the left. Go across Low Road. 
Where’s the theatre? It’s between the cinema and the library. 

Vocabulary 
across ข้าม 

along ไปยัง, ต่อไป 

corner มุม, หัวโค้ง 

left ซ้าย 

right ขวา 

past ผ่าน 

straight on ตรงไป 

airport  สนามบิน 

bank  ธนาคาร 

bicycle shop  ร้านจักรยาน 

book shop  ร้านหนังสือ 

bridge  สะพาน 

bus station สถานีรถโดยสาร 

bus stop  ป้ายรถเมล์ 

café  ร้านกาแฟ, ร้านอาหารเล็กๆ 

castle  ปราสาท 

cinema  โรงภาพยนต์  

clothes shop  ร้านขายเสื* อผ้า 

computer shop ร้านคอมพิวเตอร์  

fire station  สถานีดับเพลิง 

fruit shop  ร้านผลไม้ 

hotel  โรงแรม 

library  ห้องสมุด 

market  ตลาด 
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Un i t 3 
(cont . ) 

museum  พิพิธภัณฑ์ 

music shop  ร้านขายแผ่นเสียง 

park  สวนสาธารณะ  

playground  สนามเด็กเล่น 

police station  สถานีตํารวจ 

post office  ที# ทําการไปรษณีย์  

restaurant  ร้านอาหาร 

school  โรงเรียน 

shoe shop  ร้านรองเท้า 

street  ถนน 

sweet shop  ร้านขนม 

supermarket  ซูปเปอร์มาร์เก็ต 

swimming pool สระว่ายนํ* า 

taxi  รถแท็กซี$   

theatre โรงละคร 

tower  ตึกสูง, หอคอย 

toy shop ร้านของเล่น 

traffic lights  ไฟจราจร 

train station สถานีรถไฟ 

zoo สวนสัตว์ 
 

Un i t 4 

Target Language 
I was having a picnic when it started to rain. 
The tsunami was on 28 December 1908. 

Vocabulary 
climbing  กําลังปีน 

eating  กําลังรับประทาน 

listening  กําลังฟัง 

looking กําลังดู 

playing  กําลังเล่น 

sailing กําลังแล่นเรือ 

sitting กําลังนั( ง 

skating กําลังเล่นสเก็ต 

swimming  กําลังว่ายนํ+ า 

waiting กําลังรอคอย 

walking กําลังเดิน 

cut / cut ตัด (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

drop / dropped  ตก, หล่น (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

fall off / fell off  ตกมาจาก (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

hit / hit ตี (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

hurt / hurt บาดเจ็บ (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

lose / lost  ทำหาย (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

see / saw เห็น (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

start / started เริ$ ม (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

take / took ได้รับ, เอาไป (กริยิาชอ่งที ่1, 2) 

earthquake แผ่นดินไหว  

hurricane พายุเฮอริเคน  

iceberg ภูเขานํ( าแข็ง  

storm พายุ 

tsunami สึนามิ 

volcano ภูเขาไฟ 
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Un i t 4 
(cont . ) 

January เดือนมกราคม 

February เดือนกุมภาพันธ์  

March เดือนมีนาคม 

April เดือนเมษายน 

May เดือนพฤษภาคม 

June เดือนมิถุนายน 

July เดือนกรกฎาคม 

August เดือนสิงหาคม 

September เดือนกันยายน 

October เดือนตุลาคม 

November เดือนพฤศจิกายน 

December เดือนธันวาคม 
 

Un i t 5  

Target Language 
Paper and card are made from wood. 
Wood comes from the trees. 

Vocabulary 
come from ได้มาจาก 

made of / from ทำมาจาก 

recycle นํากลับมาใช้อีก 

bone  กระดูก 

brick  อิฐ 

card บัตร 

chocolate  ช็อกโกแลต 

fur ขนสัตว์ 

glass แก้ว 

gold  ทอง 

leather  หนังสัตว์ 

metal  โลหะ 

milk  นม 

paper  กระดาษ 

plastic  พลาสติก 

rubber ยาง 

sand  ทราย 

silver  แร่เงิน 

stone หิน 

sugar นํ# าตาล 

wood ไม้ 

wool ขนแกะ 
 

Un i t 6  

Target Language 
What does it smell like? It smells like coffee. 
Put the flour onto the table. Break the eggs into the bowl. Mix the eggs with a fork. 

Vocabulary 
feel like ให้สัมผัสเหมือน 

look like  ดูเหมือน 

smell like  กลิ$นเหมือน 

sound like ฟังเหมือน 

taste like รสชาติเหมือน  

recipe วิธีปรุง 

dough  แป้งผสมนํ* า 

flour  แป้งทําอาหาร 

fork  ส้อม 

knife  มีด  

onion หอมหัวใหญ่ 

pepper พริกไทย 

pizza base ฐานพิซซ่า 

pizza topping  หน้าพิซซ่า 
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Un i t 6 
(cont . ) 

plate  จาน 

salami ไส้กรอกอิตาลี 

salt เกลือ 

sausage  ไส้กรอก 

spoon ช้อน 

yeast ยีสต์  
 


