ALL ABOUT ME
1. I am a student in Primary ___. I am in Class ___/____.
2. My name is __________________________________________.
3. My nickname is _______________________ .
4. I am ____ years old.

I am a _______.

5. I am ________ centimeters tall.
6. I weigh ________ kilogrammes.
7. I live in ______________________________.
8. I come from _____________________________.
9. My eyes are ____________ and my hair is ____________.
10. My hobby is ______________________________________.
11. My favorite food is ______________________________.
12. My favorite animal is _______________________.
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Practical Exam การสอบภาคปฏิบัต ิ
During the practical exams, the teacher will test you on five conversation
questions (คาถามจากบทสนทนา) and five commands (คาสงั่ ).

TERM ONE:
1. What is your name?
2. What do you write with?
3. Do you sit at a desk?
4. What day is tomorrow?
5. What class are you in?
6. What shape do you like?
7. Can you count to ten?
8. Who is your mother‟s mother?
9. Are you tall or short?
10. Are you young or old?
11. Do you have a sister or a
brother?
12. Is your school big or small?
13. What is your favorite subject?

14. Do you have a pet?
15. How do you feel today?
COMMANDS: คำสง่ ั
1. Take out your book.
2. Open your book to page 25.
3. Close your book.
4. Put your book in your bag.
5. Pick up your pencil.
6. Draw a square.
7. Point to the door.
8. Count the books.
9. Say the alphabet.
10. Write the word „eraser‟.

TERM TWO:
1.
2.
3.
4.

What‟s your favorite weather?
What month is it now?
Is it hot or cold outside today?
What month do we celebrate
Songkran?
5. When do we celebrate
Christmas?
6. How many months are there in a
year?
7. When is your birthday?
8. What present would you like to
get on your birthday?
9. What do you like to do when
you‟re outside?
10. What is your favorite food?
11. What is your favorite drink?
12. Are you hungry or thirsty?

13. Whose job is it to put out fires?
14. What do you want to be when
you grow up?
15. Whose job is to clean your teeth?
COMMANDS: คำสง่ ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Show me how you ride a bicycle.
Show me how you throw a ball.
Put the ruler under the book.
Put the eraser in the pencil case
Put the book on your head.
Wash your hands.
Brush your teeth.
Eat pizza.
Drink hot chocolate.
Drink cold milk.
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Reading Exam การอ่าน– Term1
1. My name is Scott. I am seven years old. I have two
pens, three pencils and one ruler. I am sitting on my
chair in my classroom. There is a book on my desk.
Score: _______ _______ _______ _______

2. Today I am learning Art. I take out my book. My
teacher says, "Draw a picture of an orange sun. Next,
draw a blue house and a black tree". I like drawing
pictures.
Score: _______ _______ _______ _______

Reading Examการอ่าน– Term 2
1. It is a sunny day. There are four flowers by the tall
tree. The flowers are red, pink and purple. There are
three kites flying high in the sky. The kites are pink and
very big!
Score: _______ _______ _______ _______

2. I have two rabbits. My rabbits are black. I have six
birds. My birds are blue. I have one frog. My frog is
green. What animals do you like? I don‟t like sharks and
snakes.
Score: _______ _______ _______ _______
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Unit 1 Spelling List: Things for School
ิ่ ของทีอ
THINGS IN MY CLASSROOM: สง
่ ยูใ่ นห้องเรียนของฉ ัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bag (n.) กระเป๋ า
board (n.) กระดาน
ื
book (n.) หนังสอ
chair (n.) เก ้าอี้
ิ
clock (n.) นาฬกา
close(v.) ปิ ด
crayon (n.) สเี ทียน
desk (n.) โต๊ะเรียน
eraser (n.) ยางลบ
globe (n.) ลูกโลก

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

map (n.) แผนที่
marker (n.) ปากกามาร์คเกอร์
open (v.) เปิ ด
pen (n.) ปากกา
pencil (n.) ดินสอ
poster (n.) รูปโปสเตอร์
ruler (n.) ไม ้บรรทัด
sharpener (n.) เครือ
่ งเหลาดินสอ
table (n.) โต๊ะ
wastebasket (n.) ตะกร ้าทิง้ ขยะ

Sentences: ประโยค












ื ของฉันอยูใ่ นกระเป๋ าของฉัน
My book is in my bag. หนังสอ
I am sitting on my chair at my desk. ฉั นกาลังนั่งบนเก ้าอีท
้ โี่ ต๊ะทางาน
ิ
There is a clock and map on the wall. มีนาฬกาและแผนที
อ
่ ยูบ
่ นฝาผนัง
Please close the door and open the window. กรุณาปิ ดประตูและเปิ ดหน ้าต่าง
I sharpen my pencil with the sharpener. ฉั นเหลาดินสอของฉั นด ้วยเครือ
่ งเหลาดินสอ
There is a globe on the table. มีลก
ู โลกบนโต๊ะ
้ ้วยปากกาและไม ้บรรทัด
I draw a line with a pen and a ruler. ฉันวาดเสนด
้ มหมุดปั กภาพโปสเตอร์บนกระดาน
I pin a poster on the board. ฉั นใชเข็
I throw my eraser in the wastebasket. ฉั นโยนยางลบของฉันลงในตะกร ้าขยะ
้
I use a marker or a crayon to color pictures. ฉั นใชปากกามาร์
คเกอร์หรือสเี ทียน
เพือ
่ ระบายส ี

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 colored pencil (n.) ดินสอส ี
 hello (interjection.) สวัสดี
 my (pron.) ของฉัน
ื่
 name (n.) ชอ






open (v.) เปิ ด
park (n.) สวนสาธารณะ
what (pron. , adj.) อะไร
whiteboard (n.) กระดานไวท์บอร์ด
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Unit 1: Story Time อ่ำนเรือ
่ ง
STORY 1: Today I am learning English. Our teacher tells us to stand up. She
says, “Put your ruler on your head”. Then she says, “Put your eraser on your
nose! Now, point to the map on the wall. Sit down on your chair”.
STORY 2: This is my classroom. There are 35 students. My teacher‟s name is
Miss Jenny. On her desk there is a pencil sharpener, five marker pens, one
ruler and one pencil. There is a clock and poster on the wall.
STORY 3: Today I am learning English. My teacher says, “Please take out
your book”. She then tells us to write the alphabet. I use a pencil. After we
have finished, she says, “Put away your books. Line up at the door”.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ









What‟s your name?
My name is Kate.
What‟s this?
It‟s a pencil.
It‟s an eraser.
This is a map.
Is it a poster?
No, it isn‟t /Yes, it is.

Commands:
 Take out your book.
 Open your book.
 Close your book.
 Put away your book.
 Stand up / Sit down.
 Line up at the door.
 Listen carefully.
 Touch the desk.

ื่ อะไร?
คุณชอ
ื่ เคท
ฉั นชอ
นีค
่ อ
ื อะไร?
มันเป็ นดินสอ.
มันเป็ นยางลบ
นีค
่ อ
ื แผนที่
มันเป็ นโปสเตอร์ใชไ่ หม?
่ ล ้ว.
ไม่ใช/่ ใชแ
ื ของคุณออกมา
หยิบหนังสอ
ื ของคุณ
เปิ ดหนังสอ
ื ของคุณ
ปิ ดหนังสอ
ื ของคุณไว ้
เก็บหนังสอ
ยืนขึน
้ / นั่งลง
เข ้าแถวทีป
่ ระตู
ตัง้ ใจฟั ง
แตะโต๊ะเรียนของคุณ
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Unit 2 Spelling List: Colors and Shapes
COLORS ส ี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

color (n.)ส ี
ี า
black (adj.) สด
ี ้ าเงิน
blue (adj.) สน
ี ้ าตาล
brown (adj.) สน
green (adj.) สเี ขียว
ี ม้
orange (adj.) สส
ี มพู
pink (adj.) สช
ี ว่ ง
purple (adj.)สม
ี ดง
red (adj.) สแ
ี าว
white (adj.) สข
yellow (adj.) สเี หลือง

SHAPES รูปร่ำง
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

shape (n.) รูปทรง
circle (n.) วงกลม
diamond (n.) สเี่ หลีย
่ มขนมเปี ยกปูน
heart (n.) หัวใจ
oval (n.) วงรี, รูปไข่
rectangle (n.) สเี่ หลีย
่ มผืนผ ้า
square (n.) สเี่ หลีย
่ มจัตรุ ัส
star (n.) รูปดาว
triangle (n.) สามเหลีย
่ ม

Sentences: ประโยค










ี ะไร?
What is your favorite color? คุณชอบสอ
ี ้ า.
My favorite color is blue.สโี ปรดของฉั นคือสฟ
ี ดง
I like the color red.ฉั นชอบสแ
ี ้า
The sky is blue. ท ้องฟ้ าเป็ นสฟ
The grass is green. หญ ้าเป็ นสเี ขียว
ี ้ าตาล
My shoes are brown. รองเท ้าของฉั นมีสน
ี าว
The cloud is white. เมฆเป็ นสข
What is your favorite shape? รูปทรงทีโ่ ปรดปรานของคุณคืออะไร?
My favorite shape is diamond. รูปทรงทีฉ
่ ั นโปรดปรานคือสเี่ หลีย
่ มขนม
เปี ยกปูน

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม






cloud (n.) ก ้อนเมฆ
ื้ คลุม
coat (n.) เสอ
cow (n.) วัวตัวเมีย
draw (v.) วาด
fine (adj., adv.) ดี, สบายดี







gate (n.) ประตูรวั ้
goat (n.) แพะ
grass (n.) หญ ้า
great (adj., adv.) ดีเยีย
่ ม
sky (n.) ท ้องฟ้ า
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Unit 2: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: Today I am learning Art. I take out my book. My teacher says,
“Draw a picture of an orange sun. Next, draw a blue house and a brown
tree”. I put away my book. I am hungry, so I eat a green apple.
STORY 2: I live in a blue and purple house. It has three square windows
and one round window. It has a green rectangle door. The trees are brown
and green and the flowers are yellow.
STORY 3: What is your favorite shape? I like stars and hearts. I don't like
rectangles. What is your favorite color? I like green and blue. I don't like
black. The grass is green and the sky is blue.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ










How are you?
I‟m fine, thank you.
What color is this? It‟s orange.
It‟s an orange pencil.
This is a pencil.
It‟s yellow and pink.
This is a star. It‟s a blue star.
Is this a red square?
Yes, it is. / No, it isn‟t.

Commands:
 Raise your hand.
 Pick up your pencil.
 Put your pencil down.
 Draw a triangle.
 Pick up a red marker.
 Draw a picture.
 Greet your friend.

คุณเป็ นอย่างไร?
ฉั นสบายดีขอบคุณ.
ี ะไร?มันเป็ นสส
ี ม้
นีค
้ อ
ื สอ
ี ม้
มันเป็ นดินสอสส
นีค
่ อ
ื ดินสอ.
ี มพู
มันเป็ นสเี หลืองและสช
ี ้า
นีค
่ อ
ื ดาวมันเป็ นดาวสฟ
ี ดงใชไ่ หม?
นีเ่ ป็ นสเี่ หลีย
่ มจัตรุ ัสสแ
่ ล ้ว / ไม่ใช ่
ใชแ
ยกมือขึน
้
หยิบดินสอของคุณขึน
้ มา
วางดินสอของคุณลง
วาดสามเหลีย
่ ม
ี ดง
หยิบปากกามาร์คเกอร์สแ
วาดภาพ
ทักทายเพือ
่ นของคุณ
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Unit 1: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. bag
2. board
3. book
4. chair
5. clock
6. close
7. crayon
8. desk
9. eraser
10. globe
11. map
12. marker
13. open
14. pen
15. pencil
16. poster
17. ruler
18. sharpener
19. table
20. wastebasket
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Unit 2: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. color
2. black
3. blue
4. brown
5. green
6. orange
7. pink
8. purple
9. red
10. white
11. yellow
12. shape
13. circle
14. diamond
15. heart
16. oval
17. rectangle
18. square
19. star
20. triangle
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Unit 3 Spelling List: At the Store
AT THE STORE: ทีร่ ำ้ นค้ำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ื
book store (n.) ร ้านหนังสอ
camera (n.) กล ้อง
ั ท์มอ
cell phone (n.) โทรศพ
ื ถือ
computer (n.) คอมพิวเตอร์
notebook (n.) สมุดบันทึก
pencil case (n.) กล่องดินสอ
store (n.) ร ้านค ้า
television (n.) โทรทัศน์
toy store (n.) ร ้านขายของเล่น
video game (n.) วิดโี อเกม

DAYS OF THE WEEK:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

today (n.) วันนี้
tomorrow (n.) วันพรุง่ นี้
yesterday (n.) เมือ
่ วานนี้
Sunday (n.) วันอาทิตย์
Monday (n.) วันจันทร์
Tuesday (n.) วันอังคาร
Wednesday (n.) วันพุธ
Thursday (n.) วันพฤหัสบดี
Friday (n.) วันศุกร์
Saturday (n.) วันเสาร์

Sentences: ประโยค
ื้ สมุดบันทึกในร ้านหนังสอ
ื
I buy a notebook in a book store. ฉั นซอ
ื้ วิดโี อเกมในร ้านขายของเล่น
I buy a video game in a toy store. ฉั นซอ
ั ท์มอ
My cell phone has a camera. โทรศพ
ื ถือของฉันมีกล ้องถ่ายรูป
Today, I will watch television. วันนี้ ฉันจะดูโทรทัศน์
ื้ กล่องดินสอ
Tomorrow, I will buy a pencil case. พรุง่ นี้ ฉันจะซอ
Yesterday, I went to the store. เมือ
่ วานนีฉ
้ ั นไปทีร่ ้านค ้า
On Saturday, I will play on my computer. ในวันเสาร์ ฉันจะเล่นใน
คอมพิวเตอร์ของฉัน
 I go to school from Monday to Friday. ฉั นไปโรงเรียนจากวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
 Sunday is family day. วันอาทิตย์เป็ นวันครอบครัว
 I was born on Wednesday. ฉันเกิดวันพุธ








MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
ี ี
 CD (n.) ซด
 door (n.) ประตู
 duck (n.) เป็ ด

 find (v.) ค ้นหา
 friend เพือ
่ น
ื
 tiger (n.) เสอ
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Unit 3: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: Today is my birthday. I am eight years old. My mother and
father gave me a cell phone. My brother gave me a CD. My sister gave me
a computer. My best friend gave me a video game. I am very happy today.
STORY 2: Today I am going to Big C with my father. I want to buy some
things for school. I need five notebooks and one pencil case. At lunch time,
I want to eat duck and rice. Then I want to play a video game.
STORY 3: My name is John. Today I am going to the toy store with my
mother. Tomorrow is my birthday. I want to buy a video game. My favorite
game is about football. I don't like shooting games.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 This is my friend, Sarah.
 Hello, Sarah.
 How many crayons?
 Three crayons.
 What‟s this?
 It‟s a cell phone.
 What are these?
 They‟re CDs.
 Look at the desks.
Commands:
 Point to the computer.
 Find the video games.
 Count the video games.
 Count the books.
 Open the door.
 Let‟s play!
 Look at the picture.

นี่เป็ นเพือ
่ นของฉันซาร่าห์
สวัสดีซาร่าห์
สเี ทียนกีแ
่ ท่ง
สเี ทียนสามแท่ง
นี่คอ
ื อะไร?
ั ท์มอ
มันเป็ นโทรศพ
ื ถือ
สงิ่ เหล่านี้คอ
ื อะไร?
ี ี
พวกมันเป็ นซด
มองไปทีโ่ ต๊ะทางาน
ชไี้ ปทีค
่ อมพิวเตอร์
ค ้นหาวิดโี อเกม
นับวิดโี อเกม
ื
นับหนังสอ
เปิ ดประตู.
มาเล่นกัน
มองดูทรี่ ป
ู ภาพ
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Unit 4 Spelling List: People at Home
FAMILY MEMBERS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESCRIBING PEOPLE:

aunt (n.) ป้ า
brother (n.) พีช
่ าย / น ้องชาย
cousin (n.) ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง/ญาติ
family (n.) ครอบครัว
father (n.) พ่อ
grandfather (n.) ปู่ , ตา
grandmother (n.) ย่า , ยาย
mother (n.) แม่
parents (n.) พ่อแม่
people (n.) คน , ประชาชน
sister (n.) พีส
่ าว / น ้องสาว
uncle (n.) ลุง

13. fat (adj.) อ ้วน
14. handsome (adj.) หล่อ
15. old (adj. , adv.) เก่า , แก่
16. pretty (adj. , adv.) น่ารัก
ั้
17. short (adj. , adv.) สน
18. tall (adj. , adv.) สูง
19. thin (adj.) ผอม
20. young (adj. , adv.) มีอายุ
น ้อย

Sentences:ประโยค











My aunt is my father‟s sister. ป้ าของฉันเป็ นพีส
่ าวหรือน ้องสาวของพ่อ
My uncle is my mother‟s brother. ลุงของฉันเป็ นพีช
่ ายหรือน ้องชายของแม่
My parents are tall. พ่อแม่ของฉั นสูง
My cousin is young. ลูกพีล
่ ก
ู น ้องของฉันมีอายุน ้อย
My grandfather is old. ปู่ / ตาของฉันแก่
My grandmother is old. ย่า / ยายของฉั นแก่
My father is handsome. พ่อของฉันหล่อ
My mother is pretty. แม่ของฉั นน่ารัก
I am short and fat. ฉั นเตีย
้ และอ ้วน
My sister is thin. น ้องสาว/ พีส
่ าวของฉันผอม

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม






baby brother (n.) เด็กทารกผู ้ชาย
baby sister (n.) เด็กทารกผู ้หญิง
good (adj.) ดี
he (pron.) เขาผู ้ชาย
me (pron.) ฉั น







meet (v.) พบ
mom (n.) แม่
nice (adj.) ดี
she (pron.) เขาผู ้หญิง
who (pron.) ใคร
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Unit 4: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: There are five people in my family. My mother is pretty. My
father is handsome. My brother is thin. My sister is fat. I am tall. Soon we
will have a baby sister. We are all very happy.
STORY 2: I am seven years old. My brother is seventeen. We are young.
My father is forty. He is handsome. My grandfather is seventy. He is old. My
grandmother is sixty- five. She is thin.
STORY 3: Hello. My name is Kate. I am six years old. I live in a big house.
There are seven people in my family. I have one brother and three sisters.
My parents are teachers at my school.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talkมาคุยกันเถอะ










It‟s nice to meet you, Scott.
It‟s nice to meet you, too.
Who‟s she/he?
She‟s my grandmother.
He‟s my grandfather.
She‟s my mother.
She‟s pretty.
Is he short?
Is he tall?

Commands:
 Say the alphabet.
 Count to ten.
 Read a book.
 Write the word.

ยินดีทไี่ ด ้พบคุณสกอตต์
่ กัน
ดีใจทีไ่ ด ้พบคุณเชน
เธอ/เขาคือใคร?
เธอเป็ นคุณยายของฉัน
เขาเป็ นคุณปู่ ของฉัน
เธอเป็ นแม่ของฉัน
เธอน่ารัก
เขาเตีย
้ ใชไ่ หม?
เขาสูงใชไ่ หม?
พูดตัวอักษร
ิ
นับถึงสบ
ื
อ่านหนังสอ
เขียนคา
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Unit 3: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. book store
2. cell phone
3. computer
4. crayon
5. marker
6. notebook
7. pencil case
8. store
9. toy store
10. video game
11. today
12. tomorrow
13. yesterday
14. Sunday
15. Monday
16. Tuesday
17. Wednesday
18. Thursday
19. Friday
20. Saturday
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Unit 4: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. aunt
2. brother
3. cousin
4. family
5. father
6. grandfather
7. grandmother
8. mother
9. parents
10. people
11. sister
12. uncle
13. fat
14. handsome
15. old
16. pretty
17. short
18. tall
19. thin
20. young
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Unit 5 Spelling List: Happy Birthday!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

baseball (n.) ลูกเบสบอล
bat (n.) ไม ้ตีเบสบอล
bicycle (n.) จักรยาน
big (adj.) ใหญ่
birthday (n.) วันเกิด
car (n.) รถยนต์
catch (v.) จับ
doll (n.) ตุก
๊ ตา
happy (adj.) มีความสุข
ื กกระโดด
jump rope (n.) เชอ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

kite (n.) ว่าว
little (adj.) เล็กน ้อย
long (adj.) ยาว
new (adj.) ใหม่
puzzle (n.) ปริศนาตัวต่อ
ride (v.) ขี่
robot (n.) หุน
่ ยนต์
round (n. , v.) กลม
throw (v.) ขว ้าง
yo-yo (n.) ลูกดิง่

Sentences: ประโยค
 I play baseball with a bat. ฉันเล่นเบสบอลด ้วยไม ้เบสบอล
 I got a round kite for my birthday. ฉั นได ้รับว่าววงกลมเป็ นของขวัญวันเกิด
 Throw a ball and I will catch it. ขว ้างลูกบอล และฉั นจะรับมัน
ั ต์วน
 I hope you have a Happy Birthday! ฉันหวังให ้คุณสุขสน
ั เกิด
 My father has a big car. พ่อของฉันมีรถยนต์คน
ั ใหญ่
 My sister has a little doll. น ้องสาวของฉั นมีตก
ุ๊ ตาตัวเล็ก
 I like to play with my yo-yo and robot. ฉั นชอบเล่นลูกดิง่ และหุน
่ ยนต์ของ
ฉั น
 I have a new puzzle. ฉันมีปริศนาตัวต่อชุดใหม่
 I like to ride my bicycle. ฉั นชอบขีจ
่ ักรยาน
ื กกระโดดเสนยาว
้
 I have a long jump rope. ฉันมีเชอ

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม







January มกราคม
February กุมภาพันธ์
March มีนาคม
April เมษายน
May พฤษภาคม
June มิถน
ุ ายน








July กรกฏาคม
August สงิ หาคม
September กันยายน
October ตุลาคม
November พฤศจิกายน
December ธันวาคม
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Unit 5: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: Today is my birthday. I am seven years old. I am very happy. My
parents gave me a bicycle. My brother gave me a kite. My sister gave me a
jump rope. My grandmother gave me a puzzle. I have a cake with candles.
I eat it with my hands.
STORY 2: What do you like to do on Saturday? I like to ride my bicycle.
Sometimes I play baseball with my father. My sister likes to play with her
robot. Sometimes I throw a ball with her. Today we will play with our pet
animals. We have a rabbit and some fish.
STORY 3: My name is Elizabeth. I am seven years old. Next month is my
birthday. I will be eight years old. I want to have a party with my friends
and eat chocolate cake. I will give everyone a little box. Inside the box
there will be a robot.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ










ั ต์วน
Happy birthday, Jenny! สุขสน
ั เกิด เจนนี่
How old are you? คุณอายุเท่าไร
I‟m seven years old. ฉันอายุ 7 ปี
This is for you. สงิ่ นี้สาหรับคุณ
Thank you. ขอบคุณ
What is it? มันคืออะไร
I don‟t know. ฉันไม่รู ้
It‟s a little box. มันคือกล่องใบเล็ก
Is it a big box? มันคือกล่องใบใหญ่ใชไ่ หม

Commands:
 Ride a bicycle. ขีจ่ ักรยาน
 Jump rope. กระโดดเชอื ก
 Throw a ball. ขว ้างลูกบอล
 Catch a ball. รับลูกบอล
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Unit 6 Spelling List: Outdoors
HOW’S THE WEATHER?
1. cloud (n.) ก ้อนเมฆ
2. cloudy (adj.) มีเมฆมาก
3. cold (adj.) เย็น
4. flower (n.) ดอกไม ้
5. hot (adj.) ร ้อน
6. outdoor (adj.) กลางแจ ้ง
7. puddle (n.) แอ่งน้ าขนาดเล็ก
8. rainy (adj.) ฝนตก
9. snow (n.) หิมะ , หิมะตก
10. snowy (adj.) มีหม
ิ ะตก
11. sunny (adj.) มีแดดจัด
12. tree (n.) ต ้นไม ้

13. weather (n.) อากาศ
14. windy (adj.) มีลมแรง
PREPOSITIONS:
15.
16.
17.
18.
19.
20.

behind ข ้างหลัง
between ระหว่าง
by โดย,ข ้าง
in ใน
on บน
under ใต ้

Sentences: ประโยค











It is hot and sunny. มันร ้อนและมีแดดจัด
The weather is wet and windy today. วันนีฝ
้ นตกและมีลมแรง
It is windy outdoors. กลางแจ ้งมันมีลมแรง
There are flowers under the tree. มีดอกไม ้ใต ้ต ้นไม ้
There is a cloud in the sky. มีเมฆในท ้องฟ้ า
There is a park behind my house. มีสวนสาธารณะข ้างหลังบ ้านของฉัน
There is a puddle between the cars. มีหแอ่งน้ าขนาดเล็กระหว่างรถยนต์
Snow is very cold. หิมะเย็นมาก
ั อยูข
I live by a lake. ฉันอาศย
่ ้างทะเลสาบ
I am walking under the bridge. ฉั นกาลังเดินอยูใ่ ต ้สะพาน

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
bib (n.) ผ ้ากันเปื้ อนของเด็ก
bug (n.) แมลง
dig (v.) ขุด

pit (n.) หลุม
igloo (n.) กระท่อมน้ าแข็ง
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Unit 6: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: How‟s the weather? Today it is sunny. We want to kick a ball in
the park. Yesterday it was cloudy and windy. We went to the park to fly our
kite. Is it snowy? No, it is too hot. If you want it to snow, it must be cold.
STORY 2: Today is Sunday. I am in the park with my brother. There are
five big trees and eight small trees. Under the trees there are orange
flowers. There are clouds in the sky. It is rainy. We are jumping in the
puddles.
STORY 3: How's the weather where you live? In England, it was sunny
yesterday. Today it is snowing. I am building a snowman with my sister.
Tomorrow I will build an igloo with my friends. I love snowy weather. I
don't like rain.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ










How‟s the weather? อากาศเป็ นอย่างไร
It‟s sunny. มันมีแดดจัด
How many flowers are there? มีดอกไม ้เท่าไร
There is one flower. มีดอกไม ้หนึง่ ดอก
ี่ อก
There are four trees. มีดอกไม ้สด
Where‟s the bat? ไม ้ตีเบสบอลอยูท
่ ไี่ หน
It‟s on the table. มันอยูบ
่ นโต๊ะ
Where are the balls? ลูกบอลอยูท
่ ไี่ หน
They‟re under the table. มันอยูใ่ ต ้โต๊ะ

Commands:
 Put the baseball on the table. วางลูกเบสบอลบนโต๊ะ
 Put the bat by the baseball. วางไม ้เบสบอลข ้างลูกเบสบอล
 Put the baseball in the bag. วางลูกเบสบอลในกระเป๋ า
 Put the bag under the tree. วางกระเป๋ าใต ้ต ้นไม ้
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Unit 5: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. baseball
2. bat
3. bicycle
4. big
5. birthday
6. car
7. catch
8. doll
9. happy
10. jump rope
11. kite
12. little
13. long
14. new
15. puzzle
16. ride
17. robot
18. round
19. throw
20. yo-yo
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Unit 6: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. cloud
2. cloudy
3. cold
4. flower
5. hot
6. outdoor
7. puddle
8. rainy
9. snow
10. snowy
11. sunny
12. tree
13. weather
14. windy
15. behind
16. between
17. by
18. in
19. on
20. under
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Unit 7 Spelling List: Food
1. banana (n.) กล ้วย
2. bread (n.) ขนมปั ง
3. cake (n.) ขนมเค ้ก
4. chicken (n.) ไก่
5. cookie (n.) คุกกี้
6. drink (v.) ดืม
่
7. eat (v.) กิน
8. fish (n.) ปลา
9. food (n.) อาหาร
10. hungry (adj.) หิว

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ice cream (n.) ไอศกรีม
juice (n.) น้ าผลไม ้
milkshake (n.) นมปั่ น
orange (n.) สม้
pizza (n.) พิซซา่
rice (n.) ข ้าว
salad (n.) สลัด
sandwich (n.) แซนด์วช
ิ
soda (n.) โซดา
thirsty (adj.) กระหายน้ า

Sentences: ประโยค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I like banana milkshake. ฉั นชอบนมปั่ นรสกล ้วย
My favorite food is pizza. อาหารทีโ่ ปรดปรานของฉั นคือพิซซา่
I want to eat a chicken sandwich. ฉั นต ้องการกินแซนด์วช
ิ ไก่
I am hungry. I want some cake. ฉันหิว ฉันต ้องการเค ้ก
I am thirsty. I want a soda. ฉั นกระหายน้ า ฉันต ้องการโซดา
I like to drink orange juice. ฉั นชอบดืม
่ น้ าสม้
I am eating fish on rice. ฉันกาลังกินข ้าวกับปลา
Do you want a cookie or ice cream? คุณต ้องการคุกกีห
้ รือไอศกรีม
Can I have some bread with my salad? ฉั นขอขนมปั งกับสลัด

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 apple (n.) แอปเปิ้ ล
 beach (n.) ชายหาด
 brush (v.) แปรง
 dot (n.) จุด
 egg (n.) ไข่
 hand (n.) มือ
 milk (n.) นม









octopus (n.) ปลาหมึก
pot (n.) หม ้อ
teeth (n.) ฟั น (พหูพจน์)
top (n.) ลูกข่าง
want (v.) ต ้องการ
wash (v.) ล ้าง
welcome (interj.) ยินดีต ้อนรับ
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Unit 7: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: I am very hungry. I want to eat a chicken sandwich. I am
thirsty. I want to drink some milkshake. Next I want to eat a banana. After
lunch, I will brush my teeth.
STORY 2: What do you want to eat for lunch? I want pizza. What do you
want to drink? I want orange juice. Do you want some ice cream? Yes,
please! Go and wash your hands.
STORY 3: What is your favourite food? When I am hungry, I like to eat a
sandwich or a pizza. What is your favourite drink? When I am thirsty, I like
to drink juice or milkshake.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ







I‟m hungry. I want an apple. ฉันหิว ฉันต ้องการแอปเปิ้ ล
I‟m thirsty. I want juice. ฉันกระหายน้ า ฉันต ้องการน้ าผลไม ้
Here you are?/ Thank you. /You‟re welcome. นี่ของคุณ/ ขอบคุณ /ไม่เป็ นไร
What do you want? I want a banana. คุณต ้องการอะไร ฉันต ้องการกล ้วย
I want chicken. I don‟t want fish. ฉันต ้องการไก่ ฉันไม่ต ้องการปลา
Do you want pizza? Yes, I do./ No, I don‟t. คุณต ้องการพิซซา่ ใชไ่ หม /ใช่
แล ้ว / ไม่ไช่

Commands:
 wash my hands ล ้างมือของฉัน
 eat pizza กินพิซซา่
 drink milk ดืม่ นม
 brush my teeth แปรงฟั นของฉัน
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Unit 8 Spelling List: Animals
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ั ว์
animal (n.)สต
bear (n.) หมี
bird (n.) นก
cat (n.) แมว
dog (n.) สุนัข
้
elephant (n.) ชาง
fish (n.) ปลา
frog (n.) กบ
giraffe (n.) ยีราฟ
goat (n.)แพะ
lion (n.) สงิ โต

12.
13.
14.
15.

monkey (n.) ลิง
rabbit (n.) กระต่าย
spider (n.)แมงมุม
turtle (n.) เต่า

16.
17.
18.
19.
20.

favorite (adj.)โปรดปราน
feed(v.) ให ้อาหาร
ั ว์เลีย
pet animal สต
้ ง
ั ว์ป่า
wild animal สต
ั ว์
zoo สวนสต

Sentences: ประโยค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ั ว์ทโี่ ปรดปรานของฉันคือชาง
้
My favorite animal is an elephant. สต
ั ว์ป่า
Lions and monkeys are wild animals. สงิ โตและลิงเป็ นสต
ั ว์เพือ
I went to the zoo to see a giraffe. ฉั นไปสวนสต
่ ดูยรี าฟ
ั ว์เลีย
Cats and dogs are pet animals. แมวและสุนัขเป็ นสต
้ ง
ั อยูใ่ นน้ า
Fish, turtles and frogs live in the water. ปลา เต่า และกบ อาศย
I like to feed my rabbit. ฉั นชอบให ้อาหารกระต่าย
่ มี
I want to pet a goat, not a bear! ฉันต ้องการเลีย
้ งแพะ ไม่ใชห
My sister is scared of spiders. น ้องสาวของฉันกลัวแมงมุม

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 cup (n.) ถ ้วย
 hear (v.) ได ้ยิน
 pet (v.) เลีย
้ ง
 playground (n.) สนามเด็กเล่น

 see (v.) เห็น
 tub (n.) อ่างอาบน้ า
 umbrella (n.) ร่ม
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Unit 8: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY 1: Do you have a pet animal? I do! I have four green rabbits, eight
blue birds, six black frogs, and three red cats. My favorite pet is my brown
dog.
STORY 2: Today I want to go to the zoo with my family. I want to see
brown bears and white elephants. I don‟t like monkeys. I think giraffes look
funny. Lions are my favorite animal.
STORY 3: My name is David. I am seven years old. My father is a doctor.
He is old. My mother is a nurse. She is thin. At home I have some pet
animals. I have five birds, two cats, three rabbits and two big dogs.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ









ี โี่ ปรดปรานของคุณคือสอ
ี ะไร
What‟s your favorite color? สท
I like red. ฉันชอบสแี ดง
What about you? แล ้วคุณล่ะ
There‟s a rabbit. มีกระต่ายหนึง่ ตัว
I like rabbits. ฉันชอบกระต่าย
What do you like? คุณชอบอะไร
I like monkeys. ฉันชอบลิง
I don‟t like lions. ฉั นไม่ชอบสงิ โต

Commands:
 Hear a lion. ฟั งเสยี งสงิ โต
 See a rabbit. มองเห็นกระต่าย
 Feed a fish. ให ้อาหารปลา
 Pet a goat. เลีย้ งแพะ
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Unit 7: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. banana
2. bread
3. cake
4. chicken
5. cookie
6. fish
7. ice cream
8. juice
9. milkshake
10. orange
11. pizza
12. rice
13. salad
14. sandwich
15. soda
16. drink
17. eat
18. food
19. hungry
20. thirsty
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Unit 8: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. animal
2. bear
3. bird
4. cat
5. dog
6. elephant
7. fish
8. frog
9. giraffe
10. goat
11. lion
12. monkey
13. rabbit
14. spider
15. turtle
16. favorite
17. feed
18. pet animal
19. wild animal
20. zoo
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WORD LIST: Feelings






angry (adj.) โกรธ
cold (adj.) เย็น, หนาว
happy (adj.) มีความสุข
hot (adj.) ร ้อน
hungry (adj.) หิว







ี ใจ
sad (n.) เสย
scared (adj.) กลัว, ตกใจ
sick (adj.) ป่ วย
thirsty (adj.) กระหายน้ า
tired (adj.) เหนือ
่ ย












ิ เอ็ด
eleven (n. , adj.) สบ
ิ สอง
twelve (n. , adj.) สบ
ิ สาม
thirteen (n. , adj.) สบ
ิ ส ี่
fourteen (n. , adj.) สบ
ิ ห ้า
fifteen (n. , adj.) สบ
ิ หก
sixteen (n. , adj.) สบ
ิ เจ็ด
seventeen (n. , adj.) สบ
ิ แปด
eighteen (n. , adj.) สบ
ิ เก ้า
nineteen (n. , adj.) สบ
ิ
twenty (n. , adj.) ยีส
่ บ









head (n.) ศรี ษะ
knee (n.) เข่า
leg (n.) ขา
mouth (n.) ปาก
nose (n.) จมูก
shoulder (n.) ไหล่
toe (n.) นิว้ เท ้า

WORD LIST: Numbers












zero (n. , adj.) ศูนย์
one (n. , adj.) หนึง่
two (n. , adj.) สอง
three (n. , adj.) สาม
four (n. , adj.) ส ี่
five (n. , adj.) ห ้า
six (n. , adj.) หก
seven (n. , adj.) เจ็ด
eight (n. , adj.) แปด
nine (n. , adj.) เก ้า
ิ
ten (n. , adj.) สบ

WORD LIST: Body Parts









arm (n.) แขน
ear (n.) หู
elbow (n.) ข ้อศอก
eye (n.) ตา
feet (n.) เท ้า (พหูพจน์)
finger (n.) นิว้ มือ
foot (n.) เท ้า (เอกพจน์)
hand (n.) มือ

More word lists and exercises can be found on The English
Room website: www.english-room.com
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