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Woo-hoo ! /วู' ฮู/
ÇÙŒÎÙ !, ä§¨�Ð !

Yippee ! /ยิพ' พี/ 
ยิปปี้  !

Wa-hay ! /ÇÐàÎ'/ 
àยŒ  !

Yikes ! /äÂคí«í/
àหÇÍ  !

Wooah ! /ÇÙÍÒ'/ 
ÍŽÒ  !

àÊÕÂ§Í×è¹ ๆ  

Roar ! /ÃÍ/
โฮก  !

Crack! /áคÃค/ (áµ¡) à¼ÅÐ !
Ha, ha /ÎÒ ÎÒ/ (หÑÇàÃÒÐ) Î‹Ò æ 
Ho ho! /โÎ โÎ/ (หÑÇàÃÒÐ) โÎÐ æ ! 
Splash! /สแปลช/ (µ¡¹้íÒ) µÙŒÁ !
Splat! /ÊáปÅ·/ (ÅÙ¡àºÍÃ� ÃÕàÅÍÐÊäป¡�) à¼ÅÐ ! 

คÇÒÁÃÙŒÊ¹Ø¡ æ ¨Ò¡à¹×้ÍàÃ×èÍ§
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this (ธิซ) นี่
story (สตอ' รี)
 เรื่องราว
about (อะเบาทํ')  
 เกี่ยวกับ
five (ไฟวํ) ห้า
dinosaur 
 (ได' นะซอ) ไดโนเสาร์
Sid (ซิด) ซิด
Spike (สไปคํ) สไปก์ 
 (หนาม)

This is a story about five 
dinosaurs –

Spike,

Sid,

12

Sam
ple



Ross,

Ollie

Ross (รอซ) รอสส์
Ollie (ออล' ลี) ออลลี
and (แอนดํ) และ
Rex (เรคซํ) เรกซ์

and Rex.
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lived (ลิฟวํดํ)
 อาศัยอยู่
in (อิน) ใน
middle (มิด' เดิล)  
 กลาง
big (บิก) ใหญ่
forest (ฟอ' ริซทํ) ป่า

Sid lived in the middle of 
a big forest.
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Woo-hoo!

he (ฮี) เขา
liked (ไลคํทํ) ชอบ
living (ลิฟ' วิง) 
 การอาศัยอยู่
crashing (แครช' ชิง)
 การพุ่งตัว
through (ธรู) ผ่าน
bushes (บุช' ชิซ) 
 พุ่มไม้
Woo-hoo! 
 (วู' ฮู) วู้ฮู !                                                                  

He liked living in the 
forest. He liked  

through bushes.
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Yippee!

climbing (ไคล' มิง) 
 การปีน
tall (ทอล) สูง
tree (ทรี) ต้นไม้
Yippee! (ยิพ' พี) 
 ยิปปี้ !

He liked

tall trees. climbing
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Wa-hay!

and (แอนดํ) และ
splashing 
 (สแปลช' ชิง) 
 การเล่นน้ํา
in (อิน) ใน
river (ริฟ' เวอะ) แม่นํ้า
Wa-hay! (วะเฮ') เย้ !

And he liked

in the river.

splashing

‘ ‘

‘‘
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Yikes!

ROAR !

but (บัท) แต่
most of all  
 (โมซทํ ออฟวํ ออล) 
 มากที่สุด
scaring (สแก' ริง) 
 การทําให้ตกใจ
other (อัธ' เธอะ) อ่ืน

dinosaur 
 (ได' นะซอ) ไดโนเสาร์
Roar! (รอ) โฮก !

But, most of all, Sid liked 
scaring other dinosaurs.
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Yikes!
Wooah!

ROAR !

Yikes! (ไยคํซํ) เหวอ !
Wooah! (วูอา') อ๋า !
he (ฮี) เขา
had (แฮด) มี
loudest (เลา' ดิซทํ) 
 ดังที่สุด
roar (รอ) เสียงคําราม

He had the loudest roar 
of all.
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He saw Spike – but Spike 
didn’t see him.

one day (วัน เด) 
 วันหนึ่ง
went for a walk 
 (เวนทํ ฟอ อะ วอค) 
 ไปเดินเล่น
saw (ซอ) เห็น
didn’t (ดิด' เดินทํ) 
 ย่อจาก did not ไม่
see (ซี) เห็น
him (ฮิม) เขา

One day, Sid went for

a walk. 

20

Sam
ple



Mmm, these
look juicy.

pick (พิค) เก็บ
berries (เบ' รีซํ) 
 ลูกเบอร์รี
Mmm (เอิม) อืม
these (ธีซ) (ลูกเบอร์รี)
 เหล่าน้ี
look (ลุค) มองดู
juicy (จู' ซี) ฉ่ํา

Spike was picking 
berries.

21

Sam
ple




