
Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 9 

Unit 9 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 lake เล็ค ทะเลสาบ   
2 mountain เมา'เทิน ภูเขา   
3 waterfall วอ'เทอะฟอล น้ำตก   
4 ocean โอ'เชิน มหาสมุทร   
5 wide ไวดฺ กว้าง   
6 big บิก ใหญ ่   
7 deep ดีพ ลึก   
8 high ไฮ สูง   
9 quiz ควิซ ทดสอบ   
10 building บิล'ดิง สิ่งก่อสร้าง   
11 country คัน'ทร ี ประเทศ   
12 bridge บริดจฺ สะพาน   
13 river ริฟ'เวอะ แม่น้ำ   
14 old โอลด ฺ เก่า,แก่   
15 long ลอง ยาว   
16 temple เทม'เพิล วัด   
17 camp แคมพฺ ค่ายที่พัก   
18 plant พลานทฺ พืช   
19 pond พอนดฺ บ่อน้ำ,หนองน้ำ   
20 sand แซนด ฺ ทราย   
21 tent เทนท ฺ เต็นท์,กระโจม   

  



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 10 

Unit 10 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 path พาธ ทางเดิน   
2 glass กลาส แก้ว   
3 flower เฟลา'เออะ ดอกไม ้   
4 bin บิน ถังขยะ   
5 tree ทร ี ต้นไม ้   
6 playground เพลเกราดฺ สนามเด็กเล่น   
7 fountain เฟา'เทิน น้ำพ ุ   
8 litter ลิท'เทอะ ขยะ   
9 must มัสทฺ ต้อง   
10 pick พิค เด็ด   
11 case เคส ปลอก, ลัง, หีบ   
12 race เรส แข่งขัน   
13 shout เชาทฺ ตะโกน   
14 chase เชส ไล่ตาม   
15 catch แคทช ฺ จับ   
16 meet มีท พบ, ประชุม   
17 cross ครอส ข้าม   
18 laugh ลาฟ หัวเราะ   

 

  



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 11 

Unit 11 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 ferry เฟอ'รี เรือข้ามฟาก   
2 bus บัส รถโดยสาร

ประจำทาง 
  

3 helicopter เฮล'ละคอพเทอะ เฮลิคอปเตอร์   
4 motorbike โม'เทอะไบค ฺ รถจักรยานยนต์   
5 plane เพลน เคร่ืองบิน   
6 taxi แทค'ซ ี รถแท็กซี ่   
7 car คาร์ รถยนต์   
8 train เทรน รถไฟ   
9 tram แทรม รถราง   
10 along อะลอง' ตามทาง,     

ตามถนน 
  

11 through ธรู ผ่านไป   
12 in the middle of อิน เทอะ มิด'เดิล 

ออฟ 
ตรงกลาง   

13 at the top of แอท เทอะ ทอพ 
ออฟ  

ด้านบนสุด   

14 between บิทวีน ระหว่าง   
15 inside อินไซดฺ' ข้างใน, ภายใน   
16 hidden ฮิค'ดัน ซึ่งปิดบังอยู,่ 

ซ่อนเร้น 
  

17 rocky ร็อคกี ้ เต็มไปด้วยหิน   
 



 Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 11 

Unit 11 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

18 desert เดส'เซิร์ท ทะเลทราย   
19 visitor วิส'ซิทเทอะ ผู้มาเยือน   
20 wonderful วัน'เดอะฟูล มหัศจรรย์   
21 explorer เอคซฺพลอ'เรอะ นักสำรวจ   
22 paragraph แพ'ระกราฟ บทความสั้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 12 

Unit 12 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 old โอลด ฺ เก่า, แก่   
2 young ยัง เยาว์วัย, หนุ่ม   
3 handsome แฮน'ซัม หล่อ   
4 pretty พริท'ท ี น่ารัก, สวย   
5 short ชอร์ท สั้น, เตี้ย   
6 tall ทอล สูง   
7 shy ชาย ขี้อาย   
8 friendly เฟรนดฺ'ลี เป็นมิตร   
9 cheerful เชียร์'ฟูล ร่าเริง   
10 miserable มิส'เซอระเบิล ไม่มีความสุข, 

ยากจน 
  

11 relaxed รีแลคซฺ' ผ่อนคลาย   
12 worried เวอ'รี วิตกกังวล   
13 mean มีน หมายความว่า   
14 generous เจน'นะเริส ใจกว้าง, 

เอ้ือเฟื้อ 
  

15 groom กรูม เจ้าบ่าว   
16 bride ไบรดฺ เจ้าสาว   
17 dry ไดร) แห้ง   
18 light ไลท ฺ แสง, แสงสว่าง   
19 shine ไชนฺ ส่องแสง   

  



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 13 

Unit 13 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 start สทาร์ท เร่ิม   
2 finish ฟิน'นิช สิ้นสุด   
3 love ลัฟว รัก   
4 hate เฮท เกลียด   
5 want วอนทฺ ต้องการ   
6 use ยูซ ใช ้   
7 laugh ลาฟ หัวเราะ   
8 live ลิฟว อยู,่ อาศัย   
9 ancient เอน' เชินทฺ คนสมัยโบราณ   
10 secret ซี'คริท ความลับ   
11 message เมส'ซิจฺ ข้อความ, สาร   
12 bring บริง นำมา, เอามา   
13 heavy เฮฟ'วี หนัก   
14 light (adj.) ไลท ฺ เบา, ไม่หนัก   
15 hard ฮาร์ด แข็ง   
16 soft ซอฟท ฺ อ่อน, นุ่ม   
17 easy อี'ซี ง่าย   
18 difficult ดิฟ'ฟะคัลท ฺ ยาก   
19 tablet แทบ'ลิท ป้าย, แผ่นจารึก   
20 papyrus พะไฟ'รัส ต้นกก   
20 break เบรค แตก, หัก   

  



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 14 

Unit 14 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 paint เพนท สี   
2 paintbrush เพน'ทบรัช พู่กัน,แปรงทาส ี   
3 calculator แคล'คิวเล'เทอะ เคร่ืองคิดเลข   
4 lunch box ลันช ฺบอคซฺ กล่องอาหาร

กลางวัน 
  

5 dictionary ดิค'เชินนะรี พจนานุกรม   
6 PE kit พีอี คิท ชุดพละ   
7 backpack แบคแพค กระเป๋าสะพาย

หลัง 
  

8 apron เอ'พรอน ผ้ากันเป้ือน   
9 dropped ดรอพ หยด, ตก   
10 tent เทนท ฺ กระโจม, เต๊นท์   
11 sleeping bag สลีพ'พิง แบก ถุงนอน   
12 frying pan ฟลายอิง แพน กระทะทอด   
13 matches แมชฺเชส ไม้ขีดไฟ   
14 rope โรพ เชือก   
15 torch ทอร์ช ฺ ไฟฉาย   
16 tube ทูบ หลอด, ท่อ   
17 tune ทูน ทำนองเพลง   

 



 Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 2 English: Unit 15 

Unit 15 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 suitcase ซูท'เคส กระเป๋าเดินทาง   
2 sun cream ซัน ครีม ครีมกันแดด   
3 towel เทา'เอิล ผ้าขนหนู    
4 soap โซพ สบู ่   
5 shampoo แชมพู' ยาสระผม   
6 hairbrush แฮรบ์รัช หว ี   
7 toothbrush ทูธบรัช แปรงสีฟัน   
8 toothpaste ทูธเพสท ยาสีฟัน   
9 holiday ฮอล'ลิเดย์ วันหยุด   
10 vacation เวเค'เชิน วันหยุดยาว, 

ปิดเทอม 
  

11 swimsuit สวิมซูท ชุดว่ายน้ำ   
12 tomorrow ทูมอ'โร พรุ่งนี้   
13 later เล'เทอะ ภายหลัง   
14 tonight ทะไนทฺ' คืนนี ้   
15 afternoon อาฟ' เทอะนูน ตอนบ่าย   
16 soon ซูน ในไม่ช้า   
17 next week เนคซฺทฺ วีค อาทิตย์หน้า   
18 fantastic แฟนแทส'ทิค มหัศจรรย์   
19 brilliant บริล'เยินทฺ ฉลาด   
20 aquarium อะแคว'เรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ   
21 creatures คร'ีเชอะ สัตว ์   
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