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, your teacher will test you on five conversation
questions (คาถามจากบทสนทนา) and five commands (คาสงั่ ).

TERM ONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

What day was yesterday?
What shape is the clock?
Can you swim?
What do you brush your hair
with?
What do you use to solve a hard
Math problem?
What is your address?
Can you use chopsticks?
Can you speak Chinese?
What do you eat for breakfast?
What is your favorite food?
When is your birthday?
What time do you get up?
How do you go to America?

14. What is the capital of Thailand?
15. What month is this?
COMMANDS คำสง่ ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Point to the door.
Touch your ear.
Write your name.
Sharpen your pencil.
Pick up the ruler.
Put the book in the desk.
Show me how you play the piano
Show me how you climb a ladder
Show me how you drive a taxi.
Write the word 'calculator'.

TERM TWO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

How do you feel today?
How do you go to school?
How much do you weigh?
What do you do every morning?
Who works in a hospital?
What is your hobby?
Where is our school?
How many seasons are there?
How tall are you?
What sport do you like?
What month is next month?
How many people are there in
your family?
13. What’s your favorite movie?

14. How tall are you?
15. How much do you weigh?
COMMANDS คำสง่ ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Count the pencils.
Show me how you play the violin
Comb your hair.
Brush your teeth.
Stand up and bend your knees.
Clap your hands.
Raise your arms.
Open your mouth.
Nod your head.
Wave at me.
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Reading Exam การอ่าน – Term1
My name is Scott. This is my classroom. It has two windows
and two doors. On my desk there is a pencil sharpener and a
workbook. On the wall there is a clock and a calendar.
Score: _______ _______ _______ _______

Today I will visit my grandmother. She lives in a big house. She
has two bedrooms and one bathroom. She sleeps on the
second floor. She eats on the first floor. She has eight cats, five
dogs and thirteen fish.
Score: _______ _______ _______ _______

Reading Exam การอ่าน – Term 2
It is time for lunch. I am hungry. I want to eat a hamburger. I
don't want to eat steak. I am thirsty. I want to drink water. I
don't want to drink hot chocolate. For dessert, I want to eat
pancakes.
Score: _______ _______ _______ _______

What is your favorite food? I like to eat spaghetti. My sister
likes to eat pasta. My brother likes to eat omelet. What is your
favorite drink? I like grape juice. My sister likes apple juice. My
brother likes orange juice.
Score: _______ _______ _______ _______
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Unit 1 Spelling List: At School
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

calendar (n.) ปฏิทน
ิ
classroom (n.) ห ้องเรียน
ิ
clock (n.) นาฬกา
door (n.) ประตู
flag (n.) ธง
king (n.) พระเจ ้าอยูห
่ วั
paper clip (n.) ทีห
่ นีบกระดาษ
pencil sharpener (n.) เครือ
่ งเหลา
ดินสอ
9. picture (n.) รูปภาพ
10. school (n.) โรงเรียน

11.
12.
13.
14.

student (n.) นักเรียน
teacher (n.) ครู
window (n.) หน ้าต่าง
workbook (n.) สมุดแบบฝึ กหัด

15.
16.
17.
18.
19.
20.

point (v.) ช ี้
sharpen (v.) เหลา
these เหล่านี้
those เหล่านัน
้
ั ผัส
touch (v.) สม
write (v.) เขียน

Sentences: ประโยค
 My classroom has two doors. ห ้องเรียนของฉันมีสองประตู
ิ
 There is a clock and a calendar on the wall. มีนาฬกาหนึ
ง่ เรือนและปฏิทน
ิ บน
ฝาผนัง
 There is a picture of the king on the wall. มีรป
ู ภาพพระเจ ้าอยูห
่ วั หนึง่ รูปบนฝา
ผนัง
 I write in my workbook. ฉันเขียนในสมุดแบบฝึ กหัดของฉัน
 The teacher is standing by the window. ครูกาลังยืนทีข
่ ้างหน ้าต่าง
 The student is in school. นักเรียนอยูใ่ นโรงเรียน
 These paperclips are mine. ทีห
่ นีบกระดาษเหล่านัน
้ เป็ นของฉัน
 Point to the flag. ชไี้ ปทีธ
่ ง
 Sharpen the pencil with the pencil sharpener. เหลาดินสอด ้วยเครือ่ งเหลาดินสอ
 Those are my pencils. These are yours. เหล่านั น
้ เป็ นดินสอของฉั น เหล่านีเ้ ป็ นดินสอ
ของคุณ

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 ball (n.) ลูกบอล
 bat (n.) ไม ้ตีเบสบอล
 spider (n.) แมงมุม
 baseball (n.) กีฬาเบสบอล
 chicken (n.) ลูกไก่ , ไก่
 flower (n.) ดอกไม ้








fly (v.) บิน
kite (n.) ว่าว
map (n.) แผนที่
mug (n.) เหยือกน้ า
nut (n.) ถัว่
pizza (n.) พิซซา่
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Unit 1: Story Time อ่ำนเรือ
่ ง
STORY ONE: My name is Scott. This is my classroom. It has two windows
and two doors. On my desk there is a pencil sharpener and a workbook. On
the wall there is a clock and a calendar. I can speak and read English.
STORY TWO: I am drawing a picture in my notebook. It is a house. It has
one door and one window. I can see my mother and my father. She is holding
a mug. It is yellow. He is holding a map. The paper is green.

More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ












How are you? I’m OK. คุณสบายดีหรือ ฉันสบายดี
How about you? Pretty good! แล ้วคุณล่ะ สบายดีครับ/ ค่ะ
Good-bye. See you later! ลาก่อน แล ้วพบกันคราวหน ้า
What’s this? นี้คอื อะไร
What’s that? นัน
้ คืออะไร
It’s a picture. มันคือรูปภาพ
Is this a calendar? นี้เป็ นปฏิทนิ ใชไ่ หม
Is that a calendar? นัน
้ เป็ นปฏิทน
ิ ใชไ่ หม
What are these? เหล่านี้คอื อะไร
What are those? เหล่านัน
้ คืออะไร
They’re paper clips. มันคือทีห
่ นีบกระดาษ

Commands:
ิ
 Point to the clock. ชไี้ ปทีน
่ าฬกา
 Touch the picture. แตะทีร่ ป
ู ภาพ
 Write your name. เขียนชอื่ ของคุณ
 Sharpen your pencil. เหลาดินสอของคุณ
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Unit 2 Spelling List: My Things
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

brush (n.) แปรง
calculator (n.) เครือ
่ งคิดเลข
camera (n.) กล ้อง
candy bar (n.) ลูกอม
coin (n.) เหรียญ
comb (n.) หวี
ื การ์ตน
comic book (n.) หนังสอ
ู
key (n.) กุญแจ
keychain (n.) พวงกุญแจ
lunch box (n.) กล่องอาหารกลางวัน
music player (n.) เครือ
่ งเล่นเพลง

็ มือ
12. tissue (n.) กระดาษเชด
13. train pass (n.) ตัว๋ รถไฟ
14. umbrella (n.) ร่ม
15. wallet (n.) กระเป๋ าสตางค์
ิ
16. watch (n.) นาฬกาข
้อมือ
ื้
17. buy (v.) ซอ
18. eat (v.) กิน
19. listen (v.) ฟั ง
20. take (v.) เอา , หยิบ

Sentences: ประโยค
 I have a brush and my brother has a comb. ฉันมีแปรงและน ้องชายหรือ
น ้องชายของฉั นมีหวี
ื้ ตัว๋ รถไฟ
 I buy a train pass. ฉั นซอ
 I listen to my music player. ฉั นฟั งเพลงจากเครือ
่ งเล่นเพลงของฉัน
 I like to eat a candy bar. ฉันชอบกินลูกอม
 I keep my keys on a keychain.ฉันเก็บกุญแจของฉันในพวงกุญแจ
 I take a lunchbox to school. ฉันนากล่องอาหารกลางวันไปโรงเรียน
 There are some coins in my wallet. มีเหรียญในกระเป๋ าสตางค์ของฉัน
ิ
 I got a watch and a camera for my birthday. ฉั นได ้รับนาฬกาข
้อมือและ
กล ้องสาหรับวันเกิดของฉั น
 I clean my calculator with a tissue. ฉันทาความสะอาดเครือ
่ งคิดเลขของ
ฉั นด ้วยกระดาษทิชชู
ื การ์ตน
 I left my comic book and umbrella on the bus. ฉั นทิง้ หนังสอ
ู และ
ร่มไว ้บนรถประจาทาง
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม





ึ
feel (v.) รู ้สก
fine (adj.) สบายดี
ื้ กั๊ก
vest (n.) เสอ
violin (n.) ไวโอลิน
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Unit 2: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: I am going to school. I have a new bag. Inside there are five
things. I have two comic books, one candy bar, a hair brush and a music
player. In my pocket, I have a key for my house and a ten Baht coin.
STORY TWO: Today is my birthday. I am very happy. My father gave me a
camera. My mother gave me a wallet. My brother gave me a lunch box. My
sister gave me a key chain. My friend gave me a comb and tissue paper.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
 Whose bag is that? นัน
้ เป็ นกระเป๋ าของใคร
 Is it Scott’s bag? มันเป็ นกระเป๋ าของสก็อตใชไ่ หม












่ ระเป๋ าของเขา
No, it isn’t his bag.ไม่ใช่ มันไม่ใชก
Is it Jenny’s bag? มันเป็ นกระเป๋ าของเจนนี่ใชไ่ หม
Yes, it’s her bag. ใช่ มันเป็ นกระเป๋ าของเธอ
What do you have? คุณมีอะไร
I have a key. ฉันมีกญ
ุ แจหนึง่ ดอก
Do you have a tissue? คุณมีกระดาษทิชชูไหม
What do you have in your bag? คุณมีอะไรในกระเป๋ าของคุณ
What does he have? เขาผู ้ชายมีอะไร
He has a wallet. เขาผู ้ชายมีกระเป๋ าสตางค์
Does she have an umbrella? เขาผู ้หญิงมีรม
่ ไหม

Commands:
 Listen to the music. ฟั งเพลง
 Eat lunch. กินอาหารกลางวัน
 Buy a comic book. ซอื้ หนังสอื การ์ตน
ู
 Take a picture. ถ่ายรูป
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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. calendar
2. classroom
3. clock
4. door
5. flag
6. king
7. paper clip
8. pencil sharpener
9. picture
10. school
11. student
12. teacher
13. window
14. workbook
15. point
16. sharpen
17. these
18. those
19. touch
20. write
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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. brush
2. calculator
3. camera
4. candy bar
5. coin
6. comb
7. comic book
8. key
9. keychain
10. lunch box
11. music player
12. tissue
13. train pass
14. umbrella
15. wallet
16. watch
17. buy
18. eat
19. listen
20. take
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Unit 3 Spelling List: Things I Can Do
1.
2.

baseball (n.) กีฬาเบสบอล
bicycle (n.) รถจักรยาน
cartwheel (n.) ล ้อเกวียน,ตีลังกา
chopsticks (n.) ตะเกียบ
color (v.) ระบายส ี
dance (v.) เต ้น
English (n.) ภาษาอังกฤษ
hopscotch (n.) การเล่นกระโดด

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

ตามตัวเลขบนพืน
้

magic trick (n.) เล่นกล
paint (v.) ทาส ี
piano (n.) เปี ยโน

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

pony (n.) มัาพันธุเ์ ล็ก
read (v.) อ่าน
ride (v.) ขี่
skip (v.) ข ้าม
somersault (v.) ตีลงั กา
speak (v.) พูด
swim (v.) ว่ายน้ า
use (v.) ใช ้
yo-yo (n.) ลูกดิง่

Sentences: ประโยค
ั ดาห์
1. I ride my pony at the weekend. ฉั นขีม
่ ัาพันธุเ์ ล็กของฉั นในวันหยุดสุดสป

2. I can speak English. ฉั นสามารถพูดภาษาอังกฤษ
้
3. I use chopsticks to eat noodles. ฉั นใชตะเกี
ยบกินก๋วยเตีย
๋ ว
4. This summer I learned how to swim and dance. ปิ ดภาคฤดูร ้อนนีฉ
้ ั นเรียน
ว่ายน้ าและเต ้นรา
5. I can do a cartwheel and somersault. ฉั นสามารถทาวงล ้อเกวียนและตี
ลังกา
ี ้วยสส
ี ดใส
6. I like to paint with bright colors. ฉั นชอบทาสด
7. I ride my bicycle to baseball practice. ฉั นขีจ
่ ักรยานไปฝึ กเบสบอล
ื เกีย
8. I am reading a book about magic tricks. ฉั นกาลังอ่านหนังสอ
่ วกับการ
เล่นกล
9. I played hopscotch after my piano lesson. ฉั นเล่นกระโดดตามตัวเลขลน
พืน
้ หลังเล่นเปี ยโน
10. I can play with my yo-yo while skipping. ฉันสามารถเล่นลูกดิง่ ขณะที่
กระโดดข ้าม
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม





run (v.) วิง่
sing (v.) ร ้องเพลง
ื ก
jump rope(v.) กระโดดเชอ
little (adj.) เล็กน ้อย






find (v.) ค ้นหา
race (v.) การแข่งขัน
ื ก
rope (n.) เชอ
long (adj.) ยาว
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Unit 3: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: In P.E. today, we are learning how to do a cartwheel and
somersault. I can’t do it. I am not very good at sport. I don’t like baseball
and football. I like to ride my bicycle and swim in the sea.
STORY TWO: My sister can play the piano. I cannot. I can use chopsticks.
My sister cannot. My brother can speak Chinese. I cannot. I can speak
English. My brother cannot. What can you do?
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 What’s wrong, Andy? เกิดอะไรขึน้ หรือ แอนดี้
 I can’t find my book. ฉันหาหนังสอื ของฉันไม่เจอ
 Is it in your desk? มันอยูใ่ นโต๊ะของคุณใชไ่ หม
 It’s under my chair. มันอยูใ่ ต ้เก ้าอีข
้ องฉัน
 Look at him/her. มองดูทเี่ ขา / เธอ
 He/she can do a magic trick. เขา / เธอสามารถเล่นกลได ้
 What can he/she do? เขา / เธอสามารถทาอะไรได ้
 They can read. เขาทัง้ หลายสามารถอ่านหนังสอื
 Can they skip? เขาทัง้ หลายสามารถข ้ามได ้ไหม
 What about you? แล ้วคุณล่ะ
Commands:
 Play baseball. เล่นเบสบอล
 Ride a bicycle. ขีจ่ ักรยาน
้
 Use chopsticks. ใชตะเกี
ยบ
 Speak English. พูดภาษาอังกฤษ
 Ride a pony. ขีม่ ้า
 Play the piano. เล่นเปี ยโน

 Do a magic trick. เล่นกล
 Play hopscotch. เล่นกระโดดตาม
ตัวเลขบนพืน
้

 Play with a yo-yo. เล่นลูกดิง่
 Do a cartwheel. ตีลงั กา
 Do a somersault. หกคะเมน
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Unit 4 Spelling List: Occupations
1. climb (v.) ปี น,ไต่
2. cold (adj.) หนาว
3. hot (adj.) ร ้อน
4. sad (adj.) เศร ้า
5. sick (adj.) ป่ วย
6. tired (adj.) เหนือ
่ ย
7. cook (n.) คนครัว
8. dentist (n.) ทันตแพทย์
9. doctor (n.) หมอ
10. engineer(n.) วิศวกร
11. farmer (n.) ชาวนา

12. firefighter (n.) พนักงานดับเพลิง

13. nurse (n.) นางพยาบาล
14. office worker(n.) พนักงาน
บริษัท
15. pilot (n.) นักบิน
16. police officer (n.) ตารวจ
17. salesclerk (n.) พนักงานขาย
18. student (n.) นักเรียน
19. taxi driver (n.) คนขับแท็กซ ี่
20. teacher (n.) ครู

Sentences: ประโยค
1. Doctors and nurses help sick people. หมอและนางพยาบาลชว่ ยเหลือคน
ป่ วย
2. Firefighters climb ladders. พนักงานดับเพลิงปี นบันได
3. Pilots fly planes. นักบินขับเครือ
่ งบิน
ี่ บ
4. Taxi drivers drive a car. คนขับแท็กซข
ั รถ
5. The police officer is hot and tired. ตารวจร ้อนและเหนือ
่ ย
ึ เศร ้า
6. The salesclerk is feeling sad. พนักงานขายรู ้สก
ึ หนาวในสานั กงาน
7. The office worker is cold in his office. พนักงานบริษัทรู ้สก
8. You can find students and teachers in a school. คุณสามารถพบเจอครูและ
นักเรียนในโรงเรียน

9. My father is an engineer and my mother is a dentist. พ่อของฉันเป็ น
วิศวกรและแม่ของฉั นเป็ นทันตแพทย์
10. I want to be a farmer when I grow up. ฉั นต ้องการเป็ นชาวนาเมือ
่ ฉั นโตขึน
้
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม









game (n.) กีฬา
make (v.) ทา
paint (v.) ทาส ี
rain (n.) ฝน
today (n. , adv.) วันนี้
taxi(n.) รถแท็กซ ี่
matter (n.) เรือ
่ งราว
plane (n.) เครือ
่ งบิน









wave (v.) คลืน
่ , โบก
word (n.) คา
story (n.) นิทาน
ladder (n.) บันได
drive (v.) ขับ
fly (v.) บิน
use (v.) ใช ้
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Unit 4: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: At school today, the teacher asked the students what they
want to be when they grow up. My friend wants to be a police officer. I
want to be a doctor. My father is a taxi driver. My mother is a nurse. What
do you want to be? Do you want to be a cook or a dentist?
STORY TWO: Today, Tom is sick. He cannot go to school. His father will
take him to see the doctor. He will take Tom in his car. He is a taxi driver.
Tom’s mother works at the hospital. She is a nurse.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ








What’s the matter? I’m sick. เกิดอะไรขึน้ กับคุณ ฉันป่ วย
I hope you feel better soon. ฉันหวังว่าคุณจะดีขนึ้ เร็วๆนี้
He’s a cook. เขาผู ้ชายเป็ นคนครัว
Who’s she? เขาผู ้หญิงเป็ นใคร
Who are they? เขาทัง้ หลายเป็ นใคร
They’re office workers. เขาทัง้ หลายเป็ นพนักงานบริษัท
Is he a dentist? คุณเป็ นทันตแพทย์ใชไ่ หม

Commands:
 Drive a taxi. ขับแท็กซ ี่
้
 Use a computer. ใชคอมพิ
วเตอร์
 Fly a plane.ขับเครือ
่ งบิน
 Climb a ladder.ปี นบันได
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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. baseball
2. bicycle
3. cartwheel
4. chopsticks
5. color
6. dance
7. English
8. hopscotch
9. magic trick
10. paint
11. piano
12. pony
13. read
14. ride
15. skip
16. somersault
17. speak
18. swim
19. use
20. yo-yo
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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. sick
2. hot
3. cold
4. tired
5. sad
6. climb
7. cook
8. dentist
9. doctor
10. engineer
11. farmer
12. fire fighter
13. nurse
14. office worker
15. pilot
16. police officer
17. salesclerk
18. student
19. taxi driver
20. teacher
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Unit 5 Spelling List: Things to Eat
cereal (n.) ซเี รียล
cheese (n.) เนยแข็ง
cookie (n.) คุกกี้
grapes (n.) องุน
่
hamburger (n.) แฮมแบอร์
เกอร์
็ คโกแล
6. hot chocolate (n.) ชอ
ตร ้อน
7. hungry (adj.) หิว
8. lunch (n.) อาหารกลางวัน
9. omelet (n.) ไข่เจียว
10. pancake (n.) แพนเค ้ก
1.
2.
3.
4.
5.

11. pasta (n.) พาสตา
12. peach (n.) ลูกพีช
13. pear (n.) ลูกแพร์
14. sandwich (n.) แซนวิช
15. milk shake (n.) นมปั่ น
16. spaghetti (n.) สปาเก็ตตี้
17. steak (n.) สเต็ก
18. stew (n.) สตูว ์
19. thirsty (adj.) กระหายน้ า
20. yoghurt (n.) โยเกิรต
์

Sentences: ประโยค
ี
I want a cheese sandwich. ฉั นต ้องการแซนด์วช
ิ ชส
I like peach yoghurt. ฉั นชอบโยเกิรต
์ ลูกพีช
I’m hungry for some steak. ฉันหิวเสต็ค
I’m thirsty for some milk shake. ฉั นกระหายอยากดืม
่ นมปั่ น
I don’t know if I want hamburger or stew. ฉันไม่รู ้ว่าฉันต ้องการ
แฮมเบอร์เกอร์หรือสตูว ์
6. I have cereal and omelet for breakfast. ฉั นกินซเี รียลและไข่เจียวเป็ น
อาหารเชา้
7. For lunch, I want some pasta. มือ
้ กลางวันฉันต ้องการพาสต ้า
็ คโก
8. Can I have some cookies with my hot chocolate? ฉันขอคุก
๊ กีก
้ บ
ั ชอ
แลตร ้อน
9. I don’t like to eat pear or grapes.ฉั นไม่ชอบกินลูกแพร์กบ
ั องุน
่
10. Last night I ate spaghetti and pancakes. เมือ
่ คืนนีฉ
้ ันกินสปาเก็ตตีและ
แพนเค ้ก
1.
2.
3.
4.
5.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม





make (v.) ทา
peel (v.) ปอก
weed (n.) หญ ้ารก
leaf (n.) ใบไม ้

 count (v.) นับ
 eat (v.) กิน
 tea (n.) น้ าชา
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Unit 5: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: It is time for lunch. I am hungry. I want to eat a hamburger.
I don’t want to eat steak. I am thirsty. I want to drink water. I don’t want to
drink hot chocolate. For dessert, I want to eat pancakes.
STORY TWO: What is your favorite food? I like to eat spaghetti and
chicken. My sister likes to eat pasta and cheese. My brother likes to eat
omelet. What is your favorite drink? I like grape juice. My sister likes apple
juice. My brother likes orange juice.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 What’s for lunch, Mom? มีอะไรสาหรับมือ้ กลางวันครับแม่
 Spaghetti. I like spaghetti. I do, too. สปาเก็ตตี ฉั นชอบสปาเก็ตตี ฉั น
ชอบด ้วย









Do you want spaghetti? คุณต ้องการสปาเก็ตตีไหม
Yes, please./ No, thank you. ต ้องการ / ไม่ต ้องการ ขอบคุณ
What does she want? เขาผู ้หญิงต ้องการอะไร
She wants a peach. เขาผู ้หญิงต ้องการลูกพีช
Does he want cereal? เขาผู ้ชายต ้องการซเี รียลหรือ
What does she like? เขาผู ้หญิงชอบอะไร
She likes pancakes. เขาผู ้หญิงชอบแพนเค ้ก
Does she like steak? เขาผู ้หญิงชอบเสต็คหรือ

Commands:
 Count the grapes. นับองุน
่
 Eat a hamburger. กินแฮมเบอร์เกอร์
 Make pancakes. ทาแพนเค ้ก
 Peel peaches. ปอกลูกพีช
 Listen carefully. ฟั งอย่างระมัดระวัง
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Unit 6 Spelling List: People at Home
1. address (n.) ทีอ
่ ยู่
2. bathtub (n.) อ่างอาบน้ า
3. bike (n.) จักรยาน
4. cell phone (n.) มือถือ
5. clean (v.) ทาความสะอาด
6. climb (v.) ปี น
7. hike (v.) เดินไกล
8. lamp (n.) โคมไฟ
9. north (n.) ทิศเหนือ
10. number (n.) จานวน (ตัวเลข)
11. refrigerator (n.) ตู ้เย็น
12. sink (n.) อ่างล ้างจาน

13. sofa (n.) โซฟา
14. stove (n.) เตาไฟ
15. street (n.) ถนน
16. T.V. (n.) ทีว ี
ั , ล ้าง
17. wash (v.) ซก
18. behind (prep.) ข ้างหลัง
19. in front of (prep.) ข ้างหน ้า
20. next to (prep.) ถัดไป

Sentences: ประโยค
ั อยูท
1. I live on the street behind the hospital. ฉั นอาศย
่ ถ
ี่ นนข ้างหลัง
โรงพยาบาล
2. The sink is next to the bathtub. อ่างล ้างมืออยูถ
่ ด
ั จากอ่างอาบน้ า
3. The lamp is in front of the table. โคมไฟอยูข
่ ้างหน ้าโต๊ะ
ั อยูท
4. I live north of Green Street. ฉั นอาศย
่ างเหนือของถนนกรีน
5. I like to go climbing or hiking at the weekend. ฉันชอบไปปี นเขาหรือเดิน
ั ดาห์
เขาในวันหยุดสุดสป
6. Let’s sit on the sofa and watch T.V. ไปนั่งบนโซฟาและดูทวี ก
ี น
ั เถอะ
ั ท์ของคุณคือเลขอะไร
7. What is your cell phone number? หมายเลขโทรศพ
8. I need to clean my bike. ฉั นต ้องการทาความสะอาดจักรยานของฉัน
9. Please wash your hands. กรุณาล ้างมือของคุณ
10. The milk is in the refrigerator. นมอยูใ่ นตู ้เย็น
11. I am cooking spaghetti on the stove. ฉั นกาลังทาสปาเก็ตตีบนเตา
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
 bathroom ห ้องน้ า
 bedroom ห ้องนอน

 kitchen ห ้องครัว
 living room ห ้องนั่งเล่น
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Unit 6: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: At the weekend, I help my mother clean the house. In the
morning, I make my bed. After lunch, I wash the dishes. In the afternoon, I
clean the bathtub and the sink. Sometimes we clean the refrigerator. When
I have finished, I can watch TV.
STORY TWO: At the weekend, I like to go hiking or climbing with my
friends. North of where I live, there is a big park. Sometimes we ride our
bike in the park. I wash my bicycle when we go back home.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ












ั อยูท
Where do you live? คุณอาศย
่ ไี่ หน
ั อยูใ่ นปากน้ า
I live in Paknam. ฉันอาศย
What’s your address? ทีอ่ ยูข
่ องคุณคืออะไร
ั อยูท
I live at 6 Sukhumwit Road. ฉันอาศย
่ บ
ี่ ้านเลขที่ 6 ถนนสุขม
ุ วิท
ั ท์ของคุณคืออะไร
What’s your cell phone number? หมายเลขโทรศพ
Where’s the workbook? สมุดแบบฝึ กหัดของคุณอยูท
่ ไี่ หน
I can’t find my workbook. ฉันไม่สามารถหาสมุดแบบฝึ กหัดของฉันเจอ
It’s under the bed. มันอยูใ่ ต ้เตียง
There’s a table in front of the sofa. มีโต๊ะตัวหนึง่ ข ้างหน ้าโซฟา
Is there a stove next to the sink? มีเตาอยูถ
่ ัดจากอ่างล ้างจานใชไ่ หม
What’s wrong? เกิดอะไรขึน้

Commands:
 Wash the dishes. ล ้างจาน
 Take a bath. อาบน้ า
 Clean the room. ทาความสะอาดห ้อง
 Make the bed. จัดเตียง

Green Book for Primary 1 students from Sriwittayapaknam School

- Page 19 of 28

Unit 5: Read, Spell, Cover, Write & Check
READ, SPELL
AND COVER

WRITE AND
CHECK 1

WRITE AND
CHECK 2

THAI

1. cereal
2. cheese
3. cookie
4. grapes
5. hamburger
6. hot chocolate
7. hungry
8. lunch
9. omelet
10. pancake
11. pasta
12. peach
13. pear
14. sandwich
15. milk shake
16. spaghetti
17. steak
18. stew
19. thirsty
20. yoghurt
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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. address
2. bathtub
3. bike
4. cell phone
5. clean
6. climb
7. hike
8. lamp
9. north
10. number
11. refrigerator
12. sink
13. sofa
14. stove
15. street
16. T.V.
17. wash
18. behind
19. in front of
20. next to
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Unit 7 Spelling List: Routines
1. afternoon (adj.) ตอนบ่าย
2. bath (v.) อาบน้ า
3. breakfast (n.) อาหารเชา้
4. brush (v.) แปรง
ิ
5. clock (n.) นาฬกา
6. comb (n.) หวี
7. dinner (v.) อาหารเย็น
8. eat (v.) กิน
9. evening (adj.) ตอนเย็น
10. get dressed (v.) แต่งตัว

11. get up (v.) ลุกขึน
้
12. homework (v.) การบ ้าน
13. morning (adj.) ตอนเชา้
14. shower (v.) อาบน้ า
15. talk (v.) พูด , คุย
ั ท์
16. telephone (n.) โทรศพ
17. time (n.) เวลา
18. video game (n.) วิดโี อเกม
19. violin (n.) ไวโอลิน
ั , ล ้าง
20. wash (v.) ซก

Sentences: ประโยค
้
1. I eat breakfast in the morning. ฉันกินอาหารเชาในตอนเช
า้
2. I do my homework in the evening. ฉั นฉันทาการบ ้านของฉันในตอนเย็น
3. I play video games in the afternoon. ฉันเล่นวิดโี อเกมในตอนบ่าย
ั ท์กบ
4. I talk on the telephone with my friend. ฉั นคุยโทรศพ
ั เพือ
่ นของฉัน
5. It is time for dinner. มันเป็ นเวลาอาหารเย็น
6. I comb my hair after I take a shower. ฉั นหวีผมหลังจากฉันอาบน้ า
7. I brush my hair every day. ฉั นหวีผมทุกวัน
8. I take a bath and get dressed. ฉันอาบน้ าและแต่งตัว
ิ
9. Look at the clock and tell me the time. มองดูทน
ี่ าฬกาและบอกเวลาแก่
ฉัน
ิ
10. I get up at six o’clock and wash my face. ฉันตืน
่ นอนเวลาหกนาฬกา
และล ้างหน ้า

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม







bone (n.) กระดูก
bowl (n.) ชาม
cone (n.) รูปกรวย
oats (n.) ข ้าวโอต
pony (n.) มัาพันธุเ์ ล็ก
ื ก
rope (n.) เชอ

 grow (v.) ปลูก
 hold (v.) ถือ
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Unit 7: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: What time is it? It is six o’clock. I am hungry. I want to eat
dinner. I want to eat steak. After dinner, I will do my homework. I will then
play a video game. At nine o’clock, I will take a bath and go to bed.
STORY TWO: I get up at five o’clock. I take a shower and then get
dressed. I comb my hair. Next, I eat breakfast. I have a pancake and
yoghurt. Sometimes I talk on the telephone. Sometimes I watch TV. I go to
school at six o’clock.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 What time is it? มันเป็ นเวลากีโ่ มง
 It’s six o’clock. มันเป็ นเวลาหกโมง
 It’s time for dinner. มันเป็ นเวลาอาหารเย็น
 It’s time for your bath. มันเป็ นเวลาอาบน้ า
 Is it time for bed? มันเป็ นเวลาเข ้านอนใชไ่ หม
 What do you do in the morning? คุณทาอะไรในตอนเชา้
 I eat breakfast. ฉันกินอาหารเชา้
 Do you wash your face in the afternoon? คุณล ้างหน ้าของคุณในตอนบ่ายหรือ
เปล่า

 What does he do in the evening? เขาผู ้ชายทาอะไรในตอนเย็น
 He watches TV. เขาผู ้ชายดู ทีวี
 Does she watch TV at night? เขาผู ้หญิงดูทวี ใี นตอนกลางคืนหรือเปล่า
Commands:
 brush my teeth แปรงฟั น
 comb my hair หวีผม
 do homework ทาการบ ้าน
 eat breakfast กินอาหารเชา้
 get dressed แต่งตัว
 get up ตืน
่ นอน
 go to bed เข ้านอน
 play the violin เล่นไวโอลิน







play video games เล่นวิดโี อเกม
study English เรียนภาษาอังกฤษ
take a bath อาบน้ า
take a shower อาบน้ า
talk on the telephone คุย
ั ท์
โทรศพ

 wash my face ล ้างหน ้า
 watch TV ดูทวี ี
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Unit 8 Spelling List: Doing Things
ื้
1. buy (v.) ซอ
2. close (v.) ปิ ด
3. dance (v.) เต ้น
4. draw (v.) วาด , ลาก
5. home (n.) บ ้าน
6. jump (v.) กระโดด
7. library (n.) ห ้องสมุด
8. open (v.) เปิ ด
9. park (n.) สวนสาธารณะ
10. read (v.) อ่าน

11. run (v.) วิง่
12. same (adj.) เหมือนกัน
13. school (n.) โรงเรียน
14. sing (v.) ร ้องเพลง
15. sleep (v.) นอนหลับ
16. store (n.) ร ้านค ้า
17. study (v.) เรียน
18. swim (v.) ว่ายน้ า
19. walk (v.) เดิน
ั ว์
20. zoo (n.) สวนสต

Sentences: ประโยค
ื้ หนังสอ
ื เพือ
I buy a book to read. ฉั นซอ
่ อ่าน
I walk in the park. ฉั นเดินในสวนสาธารณะ
I go home after school. ฉั นกลับบ ้านหลังเลิกเรียน
I run all the way to the library. ฉั นวิง่ ตลอดทางไปห ้องสมุด
I sing a song before I go to sleep. ฉั นร ้องเพลงก่อนฉั นไปนอน
ื เปิ ดเวลา เก ้าโมง
The book store opens at 9 o’clock.ร ้านขายหนังสอ
I study Chinese, the same as my friends. ฉั นเรียนภาษาจีนเหมือนกับ
เพือ
่ นของฉัน
8. I jumped over the wall. ฉั นกระโดดบนกาแพง
ั ว์ทส
ั ว์
9. I like to draw animals at the zoo. ฉั นชอบวาดรูปสต
ี่ วนสต
10. I want to swim before the pool closes. ฉั นต ้องการว่ายน้ าก่อนสระว่ายน้ า
ปิ ด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม









arms (n.) แขน
comic (n.) ตลก
eyes (n.) ตา
feet(n.) เท ้า
few (adj.) น ้อย
fingers (n.) นิว้ มือ
head (n.) หัว
huge (adj.) ใหญ่ , โต










knees (n.) หัวเข่า
new(adj.) ใหม่
ride (v.) ขี่
toes (n.) นิว้ เท ้า
tube (n.) หลอด
ิ
watch (n.) นาฬกาข
้อมือ
wave (n.,v) คลืน
่ ,โบก
wiggle (v.) กระดิก
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Unit 8: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: What are you doing this weekend? On Saturday morning, I’m
riding a bicycle in the park. On Saturday afternoon, I’m reading a book at
the library. On Sunday, I’m playing baseball in the park. It will be fun.
STORY TWO: What’s he doing? Is he reading a book? No, he is drawing a
picture. Where is he? Is he at school? No, he is in the library. What are you
doing? I am singing a song.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ










Let’s play a game! มาเล่นเกมกันเถอะ
What are you doing? คุณกาลังทาอะไร
I’m riding a bicycle. ฉันกาลังขีจ่ ักรยาน
We’re swimming. พวกเรากาลังว่ายน้ า
What’s he doing? คุณกาลังทาอะไร
He’s drawing. เขาผู ้ชายกาลังวาด
Is she swimming? เขาผู ้หญิงกาลังว่ายน้ าหรือ
Where is she? เขาผู ้หญิงอยูท
่ ไี่ หน
She’s at the library. เขาผู ้หญิงอยูท
่ ห
ี่ ้องสมุด

Commands:








Bend your knees. งอเข่า
Clap your hands. ตบมือ
Climb a tree. ปี นต ้นไม ้
Close your eyes. หลับตา
Count to three. นับหนึง่ ถึงสาม
Nod your head. ผงกหัว
Open your mouth. อ ้าปาก

 Raise your arms. ยกมือขึน้
 Snap your fingers. ดีดนิว้ ของ
คุณ

 Stamp your feet. กระทืบเท ้า
 Wave at me. โบกมือให ้ฉัน
 Wiggle your toes. กระดิก
นิว้ เท ้า
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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. afternoon
2. bath
3. breakfast
4. brush
5. clock
6. comb
7. dinner
8. eat
9. evening
10. get dressed
11. get up
12. homework
13. morning
14. shower
15. talk
16. telephone
17. time
18. video game
19. violin
20. wash
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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. buy
2. close
3. dance
4. draw
5. home
6. jump
7. library
8. open
9. park
10. read
11. run
12. same
13. school
14. sing
15. sleep
16. store
17. study
18. swim
19. walk
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

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









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

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