
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preface 

 Daily reading is intended to be used to facilities and learning 

of English for grade 2 students. Students will read sentences and 

vocabulary found in lessons and everyday life. With this practice, 

students will develop English reading skills and more effective. 

 The author hopes that students will have a good vocabulary 

and reading background coupled with good likes and attitudes 

towards learning English.  Resulting in students being able to use 

English better in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



What can you do with an A2 level in English? 

An A2 level of English is sufficient for tourism in an English speaking country and 
socializing with English speakers, although to develop deeper friendships an A2 level 
is not adequate. An A2 level of English also allows for networking with English-
speaking colleagues, but working in English is limited to very familiar topics at the A2 
level. An A2 level of English is not sufficient for academic study or for consuming 
most English-language media (TV, movies, radio, magazines, etc.). 

According to the official CEFR guidelines, someone at the A2 level in English: 

1. Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of 
most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, 
shopping, local geography, employment). 

2. Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct 
exchange of information on familiar and routine matters. 

3. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate 
environment and matters in areas of immediate need. 

A2 level English skills in detail 

The official can-do statements are broken down into smaller pieces for teaching 
purposes. This more detailed skill breakdown can help you assess your own English 
level, or help a teacher assess a student’s level. For example, a student at the A2 
level in English will be able to do all the things that a student in level A1 can do, 
and in addition he will be able to: 

• evaluate coworkers' performance in the workplace. 
• relate events from your past, including your weekend activities and interesting stories. 

https://www.efset.org/english-score/cefr/a1/


• describe your past life, giving details about important milestones. 
• entertain someone in your home or visit a friend or colleague in their home. 
• discuss your vacation plans and tell friends and colleagues about your vacation 

afterwards. 
• talk about the natural world and travels to see animals and natural areas in your 

country. 
• talk about movies that you like and choose a movie to see with friends. 
• discuss clothing and what kind of clothes you like to wear. 
• engage in basic communication at work, including attending meetings on familiar 

topics. 
• describe an accident or injury, get medical help from a doctor and fill a prescription 

for medicine. 
• engage in basic business socializing, welcoming guests and attending networking 

events. 
• understand and make basic business proposals in your area of expertise. 
• talk about and explain the rules of games. 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. family ครอบครัว   

2. mum แม่   

3. dad พ่อ   

4. brother พี่ชาย,น้องชาย   

5. sister พี่สาว,น้องสาว   

6. grandma คุณยาย,คุณย่า   

7. grandpa คุณตา,คุณปู่   

8. aunt  ป้า   

9. uncle ลุง   

10. cousin ญาติ   

11. body ร่างกาย   

12 head หัว   

13 hair ผม   

14 eye ตา   

15 ear หู   

16 face หน้า   

17 nose จมูก   

18 mouth ปาก   

19 tooth ฟันหนึ่งซี ่   

20 teeth ฟันหลายซี ่   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. neck คอ   

2. shoulder บ่า   

3. arm แขน   

4. elbow ข้อศอก   

5. hand มือ   

6. finger นิ้วมือ   

7. leg ขา   

8. knee เข่า   

9. ankle ข้อเท้า   

10. foot เท้าข้างเดียว   

11. feet เท้าหลายข้าง   

12 toe นิ้วเท้า   

13 long ยาว   

14 short  สั้น   

15 curly หยิก   

16 straight ตรง   

17 ball ลูกบอล   

18 car รถ   

19 train รถไฟ   

20 doll ตุ๊กตา   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. teddy ตุ๊กตาหมี   

2. puzzle เกมปริศนา   

3. bike จักยาน   

4. colour ส ี   

5. red สีแดง   

6. green สีเขียว   

7. blue สีน้ำเงิน   

8. yellow สีเหลือง   

9. pink สีชมพ ู   

10. purple สีม่วง   

11. black สีดำ   

12 white สีขาว   

13 brown สนี้ำตาล   

14 orange สีส้ม   

15 grey สีเทา   

16 classroom ห้องเรียน   

17 table โต๊ะ   

18 computer เครื่องคอมพิวเตอร์   

19 peg ตะปู,ตะขอ   

20 pen ปากกา   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. pencil ดินสอ   

2. pencil case กล่องใส่ดินสอ   

3. board กระดาน   

4. chair เก้าอี้   

5. window หน้าต่าง   

6. door ประตู   

7. ruler ไม้บรรทัด   

8. bag กระเป๋า   

9. book หนังสือ   

10. This นี่ใช้กับหนึ่งสิ่ง   

11. That นั่นใช้กับหนึ่งสิ่ง   

12 These  นี่ใช้กับหลายสิ่ง   

13 Those นั่นใช้กับหลายสิ่ง   

14 poster ป้ายประกาศ   

15 picture รูปภาพ   

16 drawers ตู้ลิ้นชัก   

17 cupboard ตู้   

18 CD player เครื่องเล่นซีดี   

19 boy เด็กผู้ชาย   

20 girl เด็กผู้หญิง   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. teacher คุณครู   

2. feeling ความรู้สึก   

3. hot ร้อน   

4. cold หนาว   

5. hungry หิว   

6. thirsty กระหายน้ำ   

7. happy มีความสุข   

8. sad เสียใจ   

9. tired เหนื่อย   

10. angry โกรธ   

11. scared กลัว,ตกใจ   

12 brave กล้าหาญ   

13 nervous ต่ืนตระหนก   

14 play เล่น   

15 cry ร้องให ้   

16 laugh หัวเราะ   

17 smile ยิ้ม   

18 sleep นอน   

19 outdoor กลางแจ้ง   

20 activity กิจกรรม   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. ride ข่ี   

2. skate รองเท้าสเก๊ต   

3. skateboard กระดานสเก็ต   

4. I ฉัน   

5. You เธอ   

6. He เขาผู้ชาย   

7. She เธอผู้หญิง   

8. It มัน   

9. We พวกเรา   

10. They พวกเขา   

11. preposition คำบุพบท   

12 in ข้างใน   

13 on ข้างบน   

14 under ข้างล่าง   

15 behind ข้างหลัง   

16 in front of ข้างหน้า   

17 next to ถัดจาก   

18 between ระหว่าง   

19 food อาหาร   

20 salad สลัด   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. fries มันฝรั่งทอด   

2. pizza พิซซ่า   

3. milkshake นมเย็นปั่น   

4. sandwich  แซนวิช   

5. chicken ไก่   

6. pork เนื้อหมู   

7. beef เนื้อวัว   

8. fish ปลา   

9. olive น้ำมันมะกอก   

10. bread ขนมปัง   

11. fruit ผลไม ้   

12 apple แอปเปิ้ล   

13 onion หอมหัวใหญ่   

14 grape องุ่น   

15 pear ลูกแพร   

16 fig มะเด่ือ   

17 orange ส้ม   

18 plum ผลพลัม   

19 vegetable ผัก   

20 tomato มะเขือเทศ   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. potato มันฝรั่ง   

2. lettuce ผักกาดหอม   

3. cucumber แตงกวา   

4. numbers หมายเลข   

5. ten สิบ   

6. eleven สิบเอ็ด   

7. twelve สิบสอง   

8. thirteen สิบสาม   

9. fourteen สิบสี ่   

10. fifteen สิบห้า   

11. sixteen สิบหก   

12 seventeen สิบเจ็ด   

13 eighteen สิบแปด   

14 nineteen สิบเก้า   

15 twenty ยี่สิบ   

16 thirty สามสิบ   

17 forty สี่สิบ   

18 fifty ห้าสิบ   

19 sixty หกสิบ   

20 seventy เจ็ดสิบ   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. eighty แปดสิบ   

2. ninety เก้าสิบ   

3. hundred ร้อย   

4. subject วิชา   

5. art ศิลปะ   

6. math คณิตศาสตร์   

7. English ภาษาอังกฤษ   

8. science วิทยาศาสตร์   

9. PE พลศึกษา   

10. music ดนตร ี   

11. history ประวัติศาสตร์   

12 social studies สังคมศึกษา   

13 Thai ภาษาไทย   

14 day วัน   

15 Monday วันจันทร ์   

16 Tuesday วันอังคาร   

17 Wednesday วันพุธ   

18 Thursday วันพฤหัสบดี   

19 Friday วันศุกร ์   

20 Saturday วันเสาร ์   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. Sunday วันอาทิตย ์   

2. our ของพวกเรา   

3. their ของพวกเขา   

4. playground สนามเด็กเล่น   

5. sports field กีฬากลางแจ้ง   

6. slide กระดานลืน่   

7. art room ห้องศิลปะ   

8. computer room ห้องคอมพิวเตอร ์   

9. gym  โรงพลศึกษา   

10. art room ห้องศิลปะ   

11. football nets ตาข่ายฟุตบอล   

12 whiteboard กระดานไวท์บอร์ด   

13 crayons ดินสอส ี   

14 watch ดู   

15 go ไป   

16 visit เย่ียม   

17 do ทำ   

18 have มี   

19 help ช่วย   

20 listen ฟัง   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. play เล่น   

2. read อ่าน   

3. write เขียน   

4. flat ห้องชุด   

5. plate จาน   

6. presents ของขวัญ   

7. blanket ผ้าห่ม   

8. special day วันพิเศษ   

9. chocolate ช็อกโกแลต   

10. sweet ขนม   

11. balloon ลูกโป่ง   

12 present ของขวัญ   

13 cake เค้ก   

14 card บัตรเชิญ   

15 neighbor เพื่อนบ้าน   

16 pastries ขนมอบ   

17 tie เน็คไท   

18 nuts ถ่ัว   

19 buy ซื้อ   

20 slippers รองเท้าเตะ   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. glue กาว   

2. gloves ถุงมือ   

3. get up ต่ืนนอน   

4. have breakfast อาหารเช้า   

5. have dinner อาหารค่ำ   

6. have lunch อาหารเท่ียง   

7. go to school ไปโรงเรียน   

8. go home กลับบ้าน   

9. headphones หูฟัง   

10. go to school  ไปโรงเรียน   

11. go to bed เข้านอน   

12 go to work ไปทำงาน   

13 in the evening  ในตอนเย็น   

14 in the morning ในตอนเช้า   

15 in the afternoon ในตอนบ่าย   

16 at night ในเวลากลางคืน   

17 stairs บันได   

18 bedroom ห้องนอน   

19 five o’clock  ห้านาฬิกา   

20 six o’clock  หกนาฬิกา   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. seven o’clock เจ็ดนาฬิกา   

2. eight o’clock  แปดนาฬิกา   

3. hospital โรงพยาบาล   

4. school โรงเรียน   

5. home บ้าน   

6. airport สนามบนิ   

7. bank ธนาคาร   

8. zoo สวนสัตว ์   

9. shop ร้านขายของ   

10. supermarket ร้านขายของขนาดใหญ่   

11. station สถาน ี   

12 police station สถานีตำรวจ   

13 fire station สถานีดับเพลิง   

14 policeman ตำรวจ   

15 garage โรงรถ   

16 fireman  นักดับเพลิง   

17 trains  รถไฟ   

18 plane เครื่องบิน   

19 animal สัตว ์   

20 lion สิงโต   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. tiger เสือ   

2. elephant ช้าง   

3. giraffe ยีราฟ   

4. parrot นกแก้ว   

5. monkey ลิง   

6. weather สภาพบรรยากาศ   

7. raining ฝนตก   

8. hot ร้อน   

9. cold หนาว   

10. snowing หิมะตก   

11. sunny แสงแดด   

12 windy ลม   

13 white สีขาว   

14 holiday วันหยุด   

15 umbrella ร่ม   

16 coat เสื้อคลุม   

17 raincoats เสื้อกันฝน   

18 warm อบอุ่น   

19 wet เปียก   

20 open เปิด   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. make ทำ   

2. snowman รูปปั้นตุ๊กตาหิมะ   

3. outside ข้างนอก   

4. skirt กระโปรง   

5. scarf ผ้าพนัคอ   

6. gloves ถุงมือ   

7. jeans กางเกงยีนส ์   

8. boots รองเท้าบู๊ทสฺ   

9. shirt เสื้อเชิ๊ต   

10. trousers กางเกงขายาว   

11. o’clock ชั่วโมง   

12 quarter past  ผ่านไปสิบห้านาที    

13 half past ผ่านไปสามสิบนาที   

14 time เวลา   

15 stop หยุด   

16 fast เร็ว   

17 slow ช้า   

18 seaside ชายทะเล   

19 town เขตเมือง   

20 wedding พิธีสมรส   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. guests แขก   

2. cake ขนมเค้ก   

3. bride เจ้าสาว   

4. band วงดนตร ี   

5. invitation คำเชิญ, บัตรเชิญ   

6. video วิดีโอ   

7. music ดนตร ี   

8. reading กำลังอ่าน   

9. wedding cake เค้กแต่งงาน   

10. make a cake ทำเค้ก   

11. wash the car ล้างรถ   

12 brush my hair หวีผม   

13 take photo ถ่ายรูป   

14 choose a dress เลือกชุด   

15 getting กำลังไป   

16 ready พร้อม   

17 excited ต่ืนเต้น   

18 animal สัตว ์   

19 cow แม่วัว   

20 goat แพะ   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. horse ม้า   

2. sheep แกะ   

3. donkey ลา   

4. goose ห่าน   

5. hen แม่ไก่   

6. loud เสียงดัง   

7. quiet เงียบ   

8. fast เร็ว   

9. slow ช้า   

10. farm ฟาร์ม   

11. bigger ใหญ ่   

12 smaller เล็ก   

13 taller สูง   

14 shorter สั้น   

15 gates ประตูรั้ว   

16 finally ในท่ีสุด   

17 enjoy ชอบ,สนุก   

18 Hurry up เร่งรีบ   

19 kind ชนิด,ประเภท   

20 dry แห้ง   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. fridge ตู้เย็น   

2. photo รูปถ่าย   

3. wet เปียก   

4. naughty ซน   

5. very good ดีมาก   

6. happy ความสุข   

7. tidy สะอาด,เรียบร้อย   

8. untidy ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ   

9. floor พื้น, พืน้ห้อง   

10. rubbish ของเสีย, ขยะ   

11. dirty สกปรก   

12 fun สนุก   

13 party งานเลี้ยง   

14 surprise ประหลาดใจ   

15 man ผู้ชายหนึ่งคน   

16 men ผู้ชายหลายคน   

17 woman ผู้หญิงหนึ่งคน   

18 women ผู้หญิงหลายคน   

19 child เด็กหนึ่งคน   

20 children เด็กหลายคน   



อ่านคำศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ดังต่อไปน้ี 

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. finish line เส้นชัย   

2. 1st first  ลำดับท่ีหนึ่ง   

3. 2nd second ลำดับท่ีสอง   

4. 3rd third ลำดับท่ีสาม   

5. 4th fourth ลำดับท่ีสี ่   

6. pipe ท่อ,ท่อนำส่ง   

7. swing แกว่ง,ไกว   

8. tape สาย, สายเทป   

9. yourself ตัวคุณเอง   

10. young หนุ่มสาว   

11. worm หนอน   

12 touch สัมผัส   

13 sorry เสียใจ   

14 spell สะกด   

15 thumb นิ้วหัวแม่มือ   

16 toe นิ้วเท้า   

17 story เร่ืองราว   

18 subject วิชา   

19 town เมือง   

20 welcome ยินดีต้อนรบั   
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