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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   
 

Week Engl ish Thai 

Weeks    
17 - 18 

Target Language 
You should go to bed early. 
You shouldn’t throw rubbish into lakes. 
Should he help his mum in the garden? 

Vocabulary 
should ควร 

shouldn’t ไม่ควร 

nature ธรรมชาติ 

natural world โลกแห่งธรรมชาติ 

brush your teeth แปรงฟัน 

clean after a picnic ทําความสะอาดหลังการปิคนิค 

drink water from rivers ดื# มนํ'าจากแม่นํ'า 

eat a healthy breakfast รับประทานอาหารเช้าที/ มีประโยชน์ 

go to bed early เข้านอนเร็ว 

go to the dentist ไปพบทันตแพทย์ 

leave rubbish on the grass ทิ#งขยะบนสนามหญ้า 

look after the countryside ดูแลชนบท 

play carefully เล่นอย่างระมัดระวัง 

play near a busy road เล่นใกล้ถนนที+ การจราจรพลุกพล่าน 

put rubbish in the bin ทิ#งขยะลงถัง 

put your hat on ใส่หมวก 

run across the field วิ# งลัดสนาม 

stop and look both ways หยุดและดูสองข้างทาง 

throw rubbish into lakes ทิ#งขยะลงแหล่งนํ#า 

use / put sun cream ใช้/ทา ครีมกันแดด 

walk on the paths เดินบนทางเท้า 

wash your hands before you eat ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 

collect เก็บ/สะสม 

endangered species ชนิดใกล้สูญพันธ์ุ 

extinct สูญพันธ์ุ 

forest ป่า 

habitat ที# อยู่ของพืชหรือสัตว์ 

in danger ตกอยู่ในอันตราย 

insect แมลง 

national park อุทยานแห่งชาติ 

protect ปกป้อง 

rainforest ป่าฝน 

spots จุด (พหูพจน์) 

spotted ลายจุด 

striped ลายทาง 

stripes แถบ/ทาง (พหูพจน์) 

wings ปีก(พหูพจน์) 
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Weeks   
19 - 20 

Target Language 
I’ve played tennis. 
We haven’t been swimming. 
Has he played basketball? 

Vocabulary 
athletics กรีฑา 

basketball บาสเกตบอล 

football / soccer ฟุตบอล 

golf กอล์ฟ 

horse-riding ขี# ม้า 

ice-hockey ฮอกกี%นํ%าแข็ง 

ice-skating สเก็ตนํ&าแข็ง 

skiing การเล่นสกี 

sledging การนั& งรถเลื& อน 

snowboarding การเล่นกระดานหิมะ 

swimming การว่ายนํ'า 

table tennis ปิงปอง 

tennis เทนนิส 

volleyball วอลเลย์บอล 

win a prize ชนะรางวัล 

season ฤดู 

autumn ฤดูใบไม้ร่วง 

spring ฤดูใบไม้ผลิ 

summer ฤดูร้อน 

winter ฤดูหนาว 
 

Weeks   
24 - 32 

Cambridge Young Learners Engl ish Test Pract ice 

 
 
 
 

	  


