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Vocabulary  Semester 2  English : Unit 10   

 
Unit10 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 weather เวธ’ เธอะ สภาพบรรยากาศ   
2 raining เรนนิ่ง ฝนตก   
3 hot ฮอท ร้อน   
4 cold โคลด ฺ หนาว   
5 snowing สโนววิง หิมะตก   
6 sunny ซันนี่ แสงแดด   
7 windy วินดี ลม   
8 white ไวท ฺ สีขาว   
9 holiday ฮอลิเดย ์ วันหยุด   
10 umbrella อัมเบลล่า ร่ม   
11 coat โคท เส้ือคลุม   
12 raincoats เรนโคทสฺ เส้ือกันฝน   
13 warm วอร์ม อบอุ่น   
14 wet เว็ท เปียก   
15 open โอเพ็น เปิด   
16 make เมค ฺ ทำ   
17 snowman สโนวแมน รูปปั้นตุ๊กตาหิมะ   
18 outside เอาทฺ'ไซด ฺ ข้างนอก   
 
 
 
 
 

 



Demonstration School ,Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Vocabulary  Semester 2  English : Unit 11   

 

Unit11 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 skirt เสคิร์ท กระโปรง   

2 scarf สคาร์ฟ ผ้าพันคอ   

3 gloves กลัฟวสฺ ถุงมือ   

4 jeans จีน กางเกงยีนส์   

5 boots บู๊ทสฺ รองเท้าบู๊ทสฺ   

6 shirt เช๊ิตทฺ เส้ือเชิ๊ต   

7 trousers ทราว เซอส์ กางเกงขายาว   

8 o’clock อะคลอค ชั่วโมง   

9 quarter past  คลัวเทอร์ พาร์ท ผ่านไปสิบห้านาที    

10 half past ฮาร์ฟ พทชาร์ท ผ่านไปสามสิบนาที   

11 time ไทม ์ เวลา   

12 stop สต๊อป หยุด   

13 fast ฟาสทฺ เร็ว   

14 slow สโลว ์ ช้า   

15 seaside ซีไซด ์ ชายทะเล   

16 town ทาวน์ เขตเมือง   
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Vocabulary  Semester 2  English : Unit 12   

 
Unit12 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 wedding เวด ดิง พิธีสมรส   

2 guests เกสทสฺ แขก   

3 cake เค้ก ขนมเค้ก   

4 bride ไบรดฺ เจ้าสาว   

5 band แบนด ฺ วงดนตรี   

6 invitation อินทิเว’เชิน คำเชิญ, บัตรเชิญ   

7 video วิดีโอ วิดีโอ   

8 music มิวสิค ดนตร ี   

9 reading ลีดดิง กำลังอ่าน   

10 wedding cake เวด ดิง เค้ก เค้กแต่งงาน   

11 make a cake เมค อะเค้ก ทำเค้ก   

12 wash the car วอช เดอะ คาร์ ล้างรถ   

13 brush my hair บรัช มาย แฮร์ หวีผม   

14 take photo เทค โฟโต ้ ถ่ายรูป   

15 choose a dress ชูส อะ เดรส เลือกชุด   

16 getting เกททิง กำลังไป   

17 ready เร้ดี พร้อม   

18 excited เอคไซ’ทิด ตื่นเต้น   

 
 
 
 
 

 



Demonstration School ,Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Vocabulary  Semester 2  English : Unit 13   

 
Unit13 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 animal แอน’นิเมิล สัตว ์   
2 cow คาว แม่วัว   
3 goat โกด ถ ึ แพะ   
4 horse ฮอร์ส ม้า   
5 sheep ชีพ แกะ   
6 donkey ดอง’คี ลา   
7 goose กูส ห่าน   
8 hen เฮน แม่ไก ่   
9 loud เลาดฺ เสียงดัง   
10 quiet ไค’อิท เงียบ   
11 fast ฟาสทฺ เร็ว   
12 slow สโล ช้า   
13 farm ฟาร์ม ฟาร์ม   
14 bigger บิ๊กเกอร์ ใหญ ่   
15 smaller สมอล’เลอร์ เล็ก   
16 taller ทอล’เลอร์ สูง   
17 shorter ช๊อตเทอร์ สั้น   
18 gates เกทสฺ ประตูรั้ว   
19 finally ไฟ’เนิลล ี ในที่สุด   
20 enjoy เอนจอย ชอบ,สนุก   
21 Hurry up เฮอ’รี อัพ เร่งรีบ   
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Vocabulary  Semester 2  English : Unit 14  

 
Unit14 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 kind ไคด ฺ ชนิด,ประเภท   
2 dry ไดร แห้ง   
3 fridge ฟริดจ ตู้เย็น   
4 photo โฟโต ้ รูปถ่าย   
5 wet  เวท เปียก   
6 naughty นอ’ที  ซน   
7 very good เวรี่ กู๊ด ดีมาก   
8 happy แฮปปี ้ ความสุข   
9 tidy ไท’ด ี สะอาด,เรียบร้อย   
10 untidy อัน ไท’ด ี ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ   
11 floor ฟลอร์ พ้ืน, พ้ืนห้อง   
12 rubbish รับ’บิช ของเสีย, ขยะ   
13 dirty เดอร์'ที สกปรก   
14 fun ฟัน สนุก   
15 party ปาร์ตี้ งานเล้ียง   
16 surprise เซอร์ไพรซฺ ประหลาดใจ   
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Vocabulary  Semester 2  English : Unit 15   

 
Unit15 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 man แมน ผู้ชายหนึ่งคน   
2 men เมน ผู้ชายหลายคน   
3 woman วูม’เมิน ผู้หญิงหนึ่งคน   
4 women วีม’มิน ผู้หญิงหลายคน   
5 child ไชด ฺ เด็กหนึ่งคน   
6 children ชิล’เดรน เด็กหลายคน   
7 finish line ฟิน'นิช ไลนฺ เส้นชัย   
8 1st first  เฟิร์สทฺ ลำดับที่หนึ่ง   
9 2nd second เซ็คคั่น ลำดับที่สอง   
10 3rd third เธิร์ด ลำดับที่สาม   
11 4th fourth ฟอร์ธ ลำดับที่สี่   
12 pipe ไพพ ท่อ,ท่อนำส่ง   
13 swing สวิง แกว่ง,ไกว   
14 tape เทพ สาย, สายเทป   
15 tap แทพ เคาะเบาๆ, เตะเบา   
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