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Preface 

 Daily reading is intended to be used to facilities and 
learning of English for grade 4 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 a B1 level in English? 

A B1 level of English would be sufficient for interactions with English 
speakers on familiar topics. In the workplace, people at a B1 level of English 
are able to read simple reports on familiar topics and write simple e-mails 
on subjects in their field. However, a B1 level is not adequate to function 
fully in the workplace in English. 

According to the official CEFR guidelines, someone at the B1 level in 
English: 

1. Can understand the main points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. 

2. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area 
where the language is spoken. 

3. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of 
personal interest. 

4. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions 
and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. 

B1 level English skills in detail 

The official can-do statements are broken down into smaller chunks 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 B1 level in English will be able to do all the things 
that a student in level A2 can do, and in addition he will be able to: 

 discuss your personal and professional hopes and dreams for the future. 
 arrange a job interview and interview for a job in your area of expertise. 
 talk about your television viewing habits and favorite programs. 

https://www.efset.org/english-score/cefr/a2/


 describe your education and your plans for future training. 
 talk about your favorite music and music trends and plan a night out to 

listen to live music. 
 talk about maintaining a healthy lifestyle and give and get advice about 

healthy habits. 
 talk about relationships and dating, including meeting people through social 

media. 
 go to a restaurant, order food, engage in polite dinner conversation and pay 

for your food. 
 participate in negotiations in your area of expertise, if you have help 

understanding some points. 
 discuss workplace safety issues, report an injury and explain rules and 

regulations. 
 discuss polite behavior and respond appropriately to impolite behavior. 

Although progress will depend on the type of course and the individual 
student, students can expect to reach the B1 level in English with 400 hours 
of cumulative instruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1. waiter บริกร   

2. waitress พนักงานเสิรฟ์   

3. uniform เครื่องแบบ   

4. menu รายการอาหาร   

5. customer ลูกค้า   

6. bottle ขวด   

7. bowl ชาม   

8. plate จาน   

9. restaurant ภัตตาคาร   

10. always สม่่าเสมอ   

11. usually ตามปกต ิ   

12 sometimes บางครั้ง   

13 rarely นานๆครั้ง   

14 never ไม่เคย   

15 strange แปลก   

16 different แตกต่าง   

17 now เดี๋ยวนี ้   

18 today วันนี ้   

19 train รถไฟ   

20 tray ถาด   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

No. Words Meaning   

22 flat แบน   

23 wrap ห่อ   

24 favourite สิ่งที่ชอบมาก   

25 breakfast อาหารเช้า   

26 lunch อาหารกลางวัน   

27 dinner อาหารเย็น   

28 leave (n.) ใบไม้   

29 toast ขนมปังป้ิง   

30 selection การเลือก   

1. concert คอนเสิร์ต   

2. drums กลอง   

3. instruments เครื่องดนตร ี   

4. audience ผู้ชม   

5. violin ไวโอลิน   

6. recorder ขลุ่ย   

7. trumpet ทรัมเป็ท   

8. program รายการ   

9. stage เวท ี   

10. picture รูปภาพ   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 shoulder ไหล ่   

2 brilliant ฉลาด , งดงาม   

3 clap ปรบมือ   

4 everyone ทุกคน   

5 enjoy สนุกสนาน   

6 last week สัปดาห์ที่แล้ว   

7 yesterday เมื่อวาน   

8 ago ผ่านมาแล้ว   

9 calendar ปฏิทิน   

10 again อีกครั้ง   

11 really จริง   

12 light ไฟ ,สีอ่อน   

13 famous มีชื่อเสยีง   

14 blanket ผ้าห่ม   

15 cymbals ฉิ่ง ,ฉาบ   

16 torch ไฟฉาย   

17 firework ประทัด   

18 burst ระเบิด   

19 crowd ฝูงชน   

20 perfect ครบถ้วน , สมบูรณ ์   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 museum พิพิธภัณฑ์   

2 model แบบจ่าลอง   

3 skeleton โครงกระดูก   

4 scary น่ากลัว   

5 scream กรีดร้อง   

6 roar ค่าราม   

7 alive มีชีวิต   

8 dead ตาย   

9 robot หุ่นยนต์   

10 sound เสียง   

11 exciting ตื่นเต้น   

12 something บางสิ่ง   

13 happen เกิดข้ึน   

14 suddenly อย่างกะทันหัน    

15 loudly อย่างดัง   

16 move เคลื่อนที่   

17  control ควบคุม   

18 buy – bought ซ้ือ   

19 eat-ate รับประทาน   

20 go – went ไป   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 hear – heard ได้ยิน   

2 learn – learnt เรียนรู ้   

3  make – made ท่า   

4 see -  saw เห็น   

5 think – thought คิด   

6 wear – wore สวมใส ่   

7 write – wrote เขียน   

8 thousand จ่านวนพัน   

9 street ถนน   

10 trousers ด้วยกัน   

11 nephew ผ้าพันคอ   

12 together รูปถ่าย   

13 scarf นักวิทยาศาสตร ์   

14 photo รูปถ่าย   

15 scientist นักวิทยาศาสตร ์   

16 earth โลก   

17 look like ดูเหมือน   

18 type ชนิด   

19 plant พืช   

20 meat เนื้อ   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 pattern แบบ   

2 disappear หายไป   

3 asteroid ดาวเคราะห์น้อย   

4 space อวกาศ   

5 quickly อย่างเร็ว   

6 decorate ประดับ,ตกแต่ง   

7 with ด้วย   

8 without ปราศจาก   

9 dessert ของหวาน   

10 stick ติด    

11 fossils ซากพืชชากสัตว ์   

12 important ส่าคญั   

13 desert ทะเลทราย   

14 geologist นักธรณ๊วิทยา   

15 surprise ประหลาดใจ   

16 discover ค้นพบ   

17 amazing น่าประหลาดใจ,   

18 around รอบๆ   

19 proud ภูมิใจ   

20 special พิเศษ   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 trainers  รองเทา้กีฬา   

2 trophy ถ้วยรางวลั   

3 player ผู้เล่น   

4 kick เตะ   

5 score  คะแนน   

6 goal จุดหมาย   

7 rucksack กระเป๋าสะพายหลัง   

8 against พิง ,ปะทะ   

9 smell ดมกลิ่น   

10 mirror กระจก   

11 wait คอย   

12 beach ชายหาด   

13 brush แปรง   

14 people ผู้คน   

15 century ศตวรรษ   

16 leather หนังสัตว์   

17 glove ถุงมือ   

18 because เพราะว่า   

19 shout ตะโกน   

20 medal เหรียญรางวลั   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 athlete นักกีฬา   

2 palace วัง   

3 outside ข้างนอก   

4 lawn สนาม   

5 modern ทันสมยั   

6 turn left เลี้ยวซา้ย   

7 turn right เลี้ยวซา้ย   

8 go back กลับ   

9 traffic light ไฟจราจร   

10 hurry รีบ   

11 roundabout วงเวียนที่ตอ้งขับรถรอบ   

12 get lost หลงทาง   

13 go straight ตรงไป   

14 petrol station ปั๊มน้่ามัน   

15 theatre โรงละคร   

16 near ใกล้   

17 next to ถัดไป   

18 in front of ข้างหน้า   

19 shadow  เงา   

20 puppet หุ่นเชิด   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 popular เป็นที่นิยม   

2 important ส่าคญั   

3 wooden  ท่าด้วยไม ้   

4 behind ข้างหลัง   

5 screen จอภาพ   

6 voice เสียง   

7 lift up ยกขึ้น   

8 upstairs ชั้นบน   

9 downstairs ชั้นล่าง   

10 the first ล่าดับที่ 1   

11 the second ล่าดับที่ 2   

12 the third ล่าดับที่ 3   

13 playground สนามเด็กเล่น   

14 fingers นิ้วมือ   

15 route เส้นทาง   

16 break แตก ,หัก   

17 repair ซ่อม   

18 comfortable สะดวกสบาย   

19 hard แข็ง ,ยาก   

20 soft นุ่ม   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 expensive ราคาแพง   

2 cheap ราคาถูก   

3 wooden ท่าด้วยไม ้   

4 metal โลหะ   

5 modern ทันสมยั   

6 spaceship ยานอวกาศ   

7 beautiful สวย   

8 more  มากกว่า   

9 most  มากที่สุด   

10 less น้อยกว่า   

11 least น้อยทีสุ่ด   

12 good ดี   

13 better ดีกว่า   

14 best ดีที่สุด   

15 bad  แย ่   

16 farther แย่กว่า   

17 farthest แย่ที่สุด   

18 grasshopper ไกล   

19 enormous ไกลกว่า   

20 point ไกลที่สุด   
  



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 during ในระหว่าง   

2 prepare เตรียม   

3 laugh หัวเราะ   

4 worry กังวล   

5 soon ในเร็วๆนี ้   

6 weather อากาศ   

7 became กลายเป็น   

8 cold  หนาว   

9 ground พื้นดิน   

10 cover ปกคลุม   

11 hungry หิว   

12 kind ใจดี   

13 generous มีน้่าใจ   

14 lots of มาก   

15 lazy ขี้เกียจ   

16 share แบ่งปัน   

17 bored เบื่อ   

18 bridge สะพาน   

19 pick up เก็บ   

20 spread แผ่ขยาย   
  



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 across ข้าม   

2 height ความสูง   

3 future อนาคต   

4  travel ท่องเทีย่วเดินทาง   

5  satellite ดาวเทียม   

6 planet ดาวเคราะห ์   

7 rocket จรวด   

8  astronaut นักบินอวกาศ   

9 spaceship ยานอวกาศ   

10 holiday วันหยุด   

11 magazine นิตยสาร   

12 journey การเดินทาง   

13 dangerous อันตราย   

14 rocket จรวด   

15 sauce ซอส   

16 jigsaw จิ๊กซอ   

17 wake up ตื่นนอน   

18 present (n) ของขวัญ   

19 future อนาคต   

20 submarine เรือด่าน้่า   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 agree เห็นด้วย   

2 disagree ไม่เห็นด้วย   

3 pill ยา   

4 pollution มลพิษ   

5 petrol น้่ามัน   

6 fuel เชื้อเพลิง   

7 energy พลังงาน   

8 virtual เสมือนจริง   

9 place สถานที ่   

10 reality แท้จริง   

11 power อ่านาจ   

12 thing สิ่งของ   

13 passenger ผู้โดยสาร   

14 arrivals การมาถึง   

15 departure การออกเดินทาง   

16 luggage สัมภาระ   

17 suitcase กระเป๋าเดินทาง   

18 magazine นิตยสาร   

19 newspaper หนังสือพมิพ ์   

20 coin เงินเหรียญ   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 another อื่นๆ   

2 already เรียบร้อยแล้ว   

3 together ด้วยกัน   

4 holiday วันหยุด   

5 lots of มาก   

6 how much  มากเท่าไร   

7 how many มากเท่าไร   

8 toothbrush แปรงสีฟัน   

9 wait คอย   

10 unusual ไม่ปกติ   

11 comfortable สะดวกสบาย   

12 asleep นอนหลับ   

13 suddenly อย่างกะทันหัน   

14 miss พลาด    

15 disappointed ผิดหวัง   

16 seem ดูเหมือน   

17 unexciting ไม่ตื่นเต้น   

18 join ร่วมกัน   

19 fantastic น่าอัศจรรย ์   

20 whistle นกหวีด   

 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 hour ชั่วโมง   

2 weather อากาศ   

3 something บางสิ่ง   

4 watch เฝ้าด ู   

5 cartoon การ์ตูน   

6 radio วิทย ุ   

7 camcorder กล้องวีดิโอ   

8 documentary เอกสาร หรือ สารคด ี   

9 channel ช่อง   

10 advert โฆษณา   

11 remote control การควบคุมระยะไกล   

12 program รายการ   

13 mobile phone โทรศัพทเ์คลื่อนที ่   

14 argue โต้แย้ง  ถกเถียง   

15 turn on เปิด (เครื่องไฟฟ้า)   

16 turn off ปิด(เครื่องไฟฟ้า)   

17 favourite ชื่นชอบ   

18 listen ฟัง   

19 change เปลี่ยน   

20 How often บ่อยเท่าไร   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 twice สองครั้ง   

2 once ครั้งเดียว   

3 every ทุกๆ   

4 always สม่่าเสมอ   

5 ticket ตั๋ว   

6 factory โรงงาน   

7 trick เล่ห์เหลี่ยม   

8 opposite ตรงข้าม   

9 prepare เตรียม   

10 continuous ต่อไป   

11 discover ค้นพบ   

12 explore ส่ารวจ   

13 printer เครื่องพิมพ ์   

14 screen ม่าน  จอภาพ   

15 log on เริ่มท่างาน   

16 speakers ล่าโพง   

17 click on เลือก   

18 document เอกสาร   

19 memory ความจ่า   

20 search หา   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 finish เสร็จ   

2 first ที่หนึ่ง   

3 made a mess ท่ารกเลอะเทอะ   

4 tidy up เก็บให้เรียบร้อย   

5 later ต่อมา   

6 cupboard ตู ้   

7 tired เหนื่อย   

8 remember จ่า   

9 button กระดุม ปุ่ม   

10 blink กระพริบ   

11 wrong ผิด   

12 curtain ม่าน   

13 circle วงกลม   

14 type พิมพ ์   

15 attach ติด   

16 message ข้อความ   

17 address ที่อยู ่   

18 invitation การเชิญ   

19 spell สะกด   

20 correct ตรวจ แก้ให้ถูก   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 dining room ห้องทานอาหาร   

2 send ส่ง   

3 town เมือง   

4 ocean มหาสมทุร   

5 volcano ภูเขาไฟ   

6 village หมู่บ้าน   

7 oasis บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย   

8 rainforest ป่าทึบเขตร้อน   

9 capital city เมืองหลวง   

10 desert ทะเลทราย   

11 island เกาะ   

12 cave ถ้่า   

13 special พิเศษ   

14 guest แขกที่มาเยีย่ม   

15 guess เดา   

16 space อวกาศ   

17 bottom ก้นภาชนะ   

18 mountain ภูเขา   

19 climb ปีน   

20 ever เคย   

 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 never ไม่เคย   

2 maybe  อาจจะ   

3 feather ขนนก   

4 spend ใช้จ่าย   

5 bread ขนมปัง   

6 escape หน ี   

7 warm อบอุ่น   

8 melt ละลาย   

9 frozen เย็นจนแข็ง   

10 destination จุดหมาย   

11 wave คลื่น   

12 storm พาย ุ   

13 headache ปวดศีรษะ   

14 sick ป่วย   

15 dizzy เวียนศรีษะ   

16 a cold เป็นหวัด   

17 cough ไอ   

18 earache ปวดหู   

19 stomachache ปวดท้อง   

20  collection การสะสม   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 sore throat เจ็บคอ   

2 take medicine กินยา   

3 should  ควร   

4 before ก่อน   

5 exercise ออกก่าลังกาย   

6 regular ปกติ    

7 diet ควบคุมอาหารเพื่อลดน้่าหนัก   

8 contain บรรจ ุ   

9 vegetable ผัก   

10 cabbage กระหล่่าปล ี   

11 healthy สุขภาพด ี   

12 juice น้่าผลไม ้   

13 fizzy น้่าอัดลม   

14 teaspoon ช้อนชา   

15 yogurt โยเกิร์ต   

16 energy พลังงาน   

17 crisp กรอบ   

18 because เพราะว่า   

19 colourful เต็มไปด้วยสสีรร   

20 thousand จ่านวนพัน   

 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 beetle แมลงปีกแข็ง   

2 insect แมลง   

3 dangerous อันตราย   

4 life ชีวิต   

5 different แตกต่าง   

6 place สถานที ่   

7 cover ปกคลุม    

8 weather อากาศ   

9 dry แห้ง   

10 during ช่วงระหว่าง   

11 suddenly ทันใดนั้น   

12 sometimes บางท ี   

13 find พบ   

14 rock หิน   

15 underground ใต้ดิน   

16 sandstorm พายทุราย   

17 snowstorm พายุหิมะ   

18 shape รูปร่าง   

19 survive มีชีวิตอยู ่   

20 root รากพืช   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 Cacti (cactus) ต้นกระบอกเพชร   

2 camel อูฐ   

3 most มากที่สุด   

4 smoothie นุ่ม ละไม  สภุาพ   

5 fridge ตู้เย็น   

6 pour เท   

7 blender เครื่องปั่น   

8 lid ฝา   

9 peel ปอกเปลือก   

10 chop สับ   

11 pupil นักเรียน   

12 towel ผ้าเช็ดตัว   

13 tunnel อุโมงค ์   

14 hero วีรบุรุษ   

15 earthquake แผ่นดินไหว   

16 classmate เพื่อนรว่มชั้นเรยีน   

17 collapse พังทลาย   

18 destroy ท่าลาย   

19 ceremony พิธ ี   

20 bubble ฟอง   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 disappear หายไป   

2 tsunami สึนาม ิ   

3 event ประดิษฐ์   

4 crash ชนกัน   

5 shore ริมฝั่ง   

6 beach ชายหาด   

7 minute นาท ี   

8 prize รางวัล   

9 housewife แม่บ้าน (ภรรยา)   

10 actor นักแสดงชาย   

11 fireman พนักงานดับเพลิง   

12 waiter พนักงานต้อนรับชาย   

13 pilot นักบิน   

14 mother-in-law แม่เลีย้ง   

15 father-in-law พ่อเลี้ยง   

16 wife ภรรยา   

17 husband สาม ี   

18 son ลูกชาย   

19 daughter ลูกสาว   

20 niece หลานสาว   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 nephew หลานสาว   

2 theatre โรงละคร   

3 addition การเพิ่ม   

4 relatives ญาต ิ   

5 stay พักอาศยั   

6 scream กรีดร้อง   

7 cushion เบาะ   

8 squeeze คั้น  บีบ   

9 elbow ข้อศอก   

10 queue คิว   

11 toddler เด็กหัดเดิน   

12 cute ฉลาดน่ารัก   

13 poem โคลงกลอน   

14 rhyme เสียงสัมผสั   

15 knee เข่า   

16 arm แขน   

17 look after ดูแล   

18 feel รู้สึก   

19 child เด็ก   

20 noisy เสียงดัง   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 laughter หัวเราะ   

2 against พิง   

3 hall ห้องโถง   

4 boss เจ้านาย   

5 office ส่านักงาน   

6 builder ช่างก่อสร้าง   

7 vet สัตวแพทย ์   

8 journalist นักข่าว   

9 secretary เลขานุการณิ ี   

10 dentist ทันตแพทย ์   

11 receptionist พนักงานต้อนรับ   

12 mechanic ช่วงยนต ์   

13 author นักเขียน   

14 important ส่าคญั   

15 both ทั้งคู ่   

16 a  bit เล็กน้อย   

17 worry กังวล   

18 better ดีกว่า   

19 cousin ลูกพี่ลูกน้อง   

20 together ด้วยกัน   
 



อ่านค าศัพท์ 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ดังต่อไปนี ้

No. Words Meaning Check 

Parents Teacher 

1 again อีกครั้ง   
2 repair ซ่อม   
3 wish ปรารถนา   
4 usually บ่อย   
5 angry โกรธ   
6 surprise ประหลาดใจ   
7 sausage ไส้กรอก   
8 instead of แทนที ่   
9 appear ปรากฎ   
10 delicious อร่อย   
11 disappear หายไป   
12 explore ส่ารวจ   
13 again อีกครั้ง   
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