ALL ABOUT ME
1. My name is __________________________________________.
2. My nickname is _______________________ .
3. I am ____ years old.
4. My birthday is ___________________________________.
5. I am ________ centimeters tall.
6. I weigh ________ kilograms.
7. I live in _____________________________district of
____________________________ province.
8. My eyes are ____________ and my hair is ____________.
9. In my free time, I like to ________________________________.
10. My favorite food is ______________________________.
11. My favorite animal is _______________________.
Green Book for Primary 3 students from Sriwittayapaknam School

-

Page 1 of 28

Practical Exam การสอบภาคปฏิบัต ิ
During the practical exams, the teacher will test the students on five
conversation questions (คาถามจากบทสนทนา) and five commands (คาสงั่ ).

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

What color do you like?
Can you ride a bicycle?
How is the weather today?
What subject do you like?
What does your father do?
What does your mother do?
What does a veterinarian do?
Where do you live?
What did you do yesterday?
What are you wearing?
Do you like ice cream?
How many students are there
in your class?
13. What does a photographer do?
14. What does a mechanic do?

15. What do you want to be when
you grow up?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Make a sentence with these
words.
Open your book to page ___.
What is he/she doing?
What can you see starting with
the letter B?
Point to the ______.
Put the __ in the ____.
Stand up and jump two times
Point to the sky with your right
hand.
Touch your _____.

TERM TWO:
1. When do you watch TV?
2. Can you play tomorrow?
3. Do you take a nap after school?
4. Who is your best friend?
5. Do you like music?
6. Where were you yesterday?
7. Do you have LINE?
8. What sports do you like?
9. Are you free on Sundays?
10. What did you eat yesterday?
11. Do you help your parents?
12. Can you play the guitar?
13. What is your favorite month?

14. Can you dance?
15. What time do you get up?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Take out your book.
Open your book to page ____.
What color is the ____?
What is he/she doing?
Point to the ___.
Put the book in ____.
How many ___ are there?
Pick up the _____.
Touch your _____.
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Reading Exam การอ่าน – Term1
1. Sally starts school soon. She is very excited. She went to
the store to buy supplies. Her favorite subjects are English
and Science. Her English class is on the seventh floor of the
school. Her Science class is on the third floor of the school.
Score: _______ _______ _______ _______

2. Brooke likes animals. She likes lizards and snakes. She
does not like rabbits. She has a red lizard. Her lizard is in
her bedroom. She has a yellow snake. Her snake is in the
kitchen. Brooke also has a small dog. His name is Chuck.
Score: _______ _______ _______ _______

Reading Exam การอ่าน – Term 2
1. Beth always takes a bus to school. She never takes a
taxi. Beth watches TV at home every day. She likes to talk
to her friend, Tim, on the telephone. Beth likes to play
volleyball. She does not like to go bowling.
Score: _______ _______ _______ _______

2. Mark has five people in his family, his mother, his father,
his sister, his brother, and him. Mark’s sister is three years
old. Mark’s brother is twelve years old. Mark’s mother helps
animals. She is a veterinarian. Mark’s father fixes cars. He is
a mechanic.
Score: _______ _______ _______ _______
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Unit 1 Spelling List: At School
Vocabulary:
1. calculator (n.) เครือ
่ งคิดเลข
2. candy (n.) ลูกอม
3. chalk (n.) ชอล์ก
4. colored pencil (n.) ดินสอส ี
5. cracker (n.) ขนมปั งกรอบ
6. glue (n.) กาว
7. magnet (n.) แม่เหล็ก
8. paint brush (n.) แปรงทาส ี
ี ้า
9. paint (n.) สน
10. paper (n.) กระดาษ

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

ที่โรงเรียน

peanut (n.) ถั่วลิสง
popcorn (n.) ข ้าวโพดคั่ว
potato chip (n.) มันฝรั่งทอด
push pins (n.) เข็มหมุด
ribbon (n.) ริบบิน
้
rubber band (n.) หนังยาง
scissors (n.) กรรไกร
stapler (n.) เครือ
่ งเย็บกระดาษ
ื ก
string (n.) เชอ
tape (n.) เทป

Sentences: ประโยค
1. Do you have a paint brush and some paint?
2. I need to buy a calculator and some colored pencils for school.
3. I don’t have any scissors or a stapler.
4. I like to eat potato chips or crackers as a snack.
5. Please tie up the present with string or a ribbon.
6. I eat popcorn or candy while watching a movie.
7. Do you have any rubber bands or tape?
8. I need paper and glue for my school project.
9. I have run out of tape and push pins.
10. My teacher wants some chalk and magnets for her next lesson.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
ื้
 butterfly (n.) ผีเสอ
 grape (n.) องุน
่
 little (adj.) เล็ก
 quick (adv.) เร็ว
 really จริงหรือ






think (v.) คิด
glass (n.) แก ้ว
plate (n.) จาน
glove (n.) ถุงมือ

Green Book for Primary 3 students from Sriwittayapaknam School

- Page 4 of 28

Unit 1: Story Time อ่ำนเรือ
่ ง
STORY ONE: My father is an office worker. In his bag he has a calculator and
some scissors. My mother is a teacher. In her bag she has rubber bands and
paint brushes. I am a student. In my bag I have candy.
STORY TWO: I am going to the store to buy some things for my art project.
I need some colored paper, glue, ribbon and tape. I am hungry and so I will
eat some potato chips first and drink a bottle of water.

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 I don’t have any potato chips! ฉั นไม่มมี ันฝรั่งทอด
 I think I have some. ฉันคิดว่าฉันมีบ ้าง
 Can I have some? คุณมีบ ้างไหม
 Help yourself! ชว่ ยเหลือตัวเอง
 Do you want some grapes? คุณต ้องการองุน
่ บ ้างไหม
 What does he have? เขาผู ้ชายมีอะไร
 He has some chalk. เขาผู ้ชายมีชอล์ก
 She doesn’t have any glue. เขาผู ้หญิงไม่มกี าว
 Does she have any magnets? เขาผู ้หญิงมีแม่เหล็กบ ้างไหม
 Do they have any chalk? เขาทัง้ หลายมีชอล์กบ ้างไหม
Commands:
 Ask your partner. ลองถามเพือ
่ นคูค
่ ด
ิ ของคุณ
 Play a game. เล่นเกม
 Practice the words. ฝึ กคาศัพท์
 Make sentences. แต่งประโยค
 Listen and sing. ฟั งและร ้องเพลง
ี้ ละร ้องเพลง
 Listen, point and sing. ฟั ง ชแ
ี้ ละพูด
 Listen, point and say.ฟั งชแ
 Ask and answer. ถามและตอบ
 Listen and read along.ฟั งและอ่านตาม
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Unit 2 Spelling List: Clothing
Vocabulary:
1. checked (adj.) ลายตาหมากรุก
2. polka dot (n.) ลายจุด
3. plaid (n.) ผ ้าตาสก๊อต
4. striped (adj.) เป็ นทางๆ

ื้ สตรี
5. blouse (n.) เสอ
6. boots (n.) รองเท ้าบูท
7. dress (n.) กระโปรงชุด
8. jacket (n.) แจ็กเก็ต
9. jeans (n.) กางเกงยีนส ์
10. pajamas (n.) ชุดนอน

เสื้อผ้ า

11. pants (n.) กางเกงขายาว
ื้ เชต
ิ้
12. shirt (n.) เสอ
13. shoes (n.) รองเท ้า
ั้
14. shorts (n.) กางเกงขาสน
15. skirt (n.) กระโปรง
16. slippers (n.) รองเท ้าแตะ
17. socks (n.) ถุงเท ้า
ื้ ไหมพรม
18. sweater (n.) เสอ
ื้ สวมหัว
19. sweatshirt (n.) เสอ
ื้ ยืด
20. t-shirt (n.) เสอ

Sentences: ประโยค










It’s raining and I’m wearing a jacket and boots.
In the evening, I wear pajamas and put on slippers.
It’s hot and I’m wearing a t-shirt and shorts.
I have a checked blouse and a plaid skirt.
I like my polka dot dress.
I need to buy new socks, shoes and shirts for school.
I’m wearing jeans and an old sweatshirt.
My mother gave me a striped dress.
My pants and sweater have holes in them.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
around (prep.) รอบๆ
bake (v.) อบ
bread (n.) ขนมปั ง
้
brunch (n.) อาหารรวมเชาและ
กลางวัน
ั
live (v.) อาศย
pretty (adj.) น่ารัก
prune (n.) ลูกพรุน

scarf (n.) ผ ้าพันคอ
snowy (adj.) มีหม
ิ ะมาก
sunny (adj.) แดดจัด
wear (v.) สวมใส่
world (n.) โลก
weather (n.) อากาศ
windy (adj.) ลมแรง
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Unit 2: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: Today is Saturday and I am going to a birthday party. I’m
wearing a blouse and a skirt. My friend is Kate. She’s wearing a polka dot
dress. My socks are checked. Her socks are striped. We are both wearing
shoes.
STORY TWO: This weekend, I am going on holiday to Chiang Mai. The
weather will be hot during the day and cold at night. I will take shorts and
t-shirts. At night I will put on jeans and a sweater. If it rains, I will wear a
jacket and boots.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Which hat do you like? คุณชอบหมวกใบไหน
 I like the red one. ฉันชอบใบสแี ดง
 I don’t know. ฉันไม่รู ้
 What about this one? แล ้วใบนี้ละ่ เป็ นยังไง
 Wow! I like this one! ว ้าว ฉันชอบใบนี้
 We want these hats, please! พวกเราต ้องการหมวกเหล่านี้
 What’s she wearing? เขาผู ้หญิงกาลังสวมอะไร
 She’s wearing a dress. เขาผู ้หญิงสวมกระโปรงชุด
 He’s not wearing a skirt.เขาผู ้ชายไม่ได ้สวมกระโปรง
 They’re wearing pants. เขาทัง้ หลายสวมกางเกงขายาว
ั้
 They’re not wearing shorts. เขาทัง้ หลายไม่ได ้สวมกางเกงขาสน
 Whose jacket is this? นี้เป็ นเสอื้ แจ็กเก็ตของใคร
 It’s Scott’s jacket. มันเป็ นเสอื้ แจ็กเก็ตของสก็อต
 Whose jeans are these? เหล่านี้เป็ นกางเกงยีนสข์ องใคร
 They’re Jenny’s jeans. มันทัง้ หลายเป็ นกางเกงยีนสข์ องเจนนี
 It’s her jacket. มันเป็ นเสอื้ แจ็กเก็ตของเขาผู ้หญิง
 They’re her boots. มันเป็ นรองเท ้าบูทของเขาผู ้หญิง
 Is her sweater green? เสอื้ ไหมพรมของเขาผู ้หญิงสเี ขียวใชไ่ หม
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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. calculator
2. candy
3. chalk
4. colored pencil
5. cracker
6. glue
7. magnet
8. paint brush
9. paint
10. paper
11. peanut
12. popcorn
13. potato chip
14. push pins
15. ribbon
16. rubber band
17. scissors
18. stapler
19. string
20. tape
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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. checked
2. polka dot
3. plaid
4. striped
5. blouse
6. boots
7. dress
8. jacket
9. jeans
10. pajamas
11. pants
12. shirt
13. shoes
14. shorts
15. skirt
16. slippers
17. socks
18. sweater
19. sweatshirt
20. t-shirt
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Unit 3 Spelling List: Places
Vocabulary:
1. across from (adv. pre.) ตรง

ข ้ามกับ
2. between (adv. pre.) ระหว่าง
3. next to (adv. pre.) ถัดจาก,

ต่อจาก

ิ ปะ
4. art room (n.) ห ้องศล
5. bakery (n.) ร ้านขายขนมเค ้ก
6. classroom (n.) ห ้องเรียน
7. clinic (n.) คลินก
ิ
8. factory (n.) โรงงาน
9. gym (n.) โรงยิม
10. library (n.) ห ้องสมุด

สถานที่

11. lunchroom (n.) ห ้องอาหาร

กลางวัน
12. music room (n.) ห ้องดนตรี
13. nurse's office (n.) ห ้อง

พยาบาล
14.
15.
16.
17.

office (n.) สานักงาน
park (n.) สวน
่ ม
repair shop (n.) ร ้านซอ
science room (n.) ห ้อง

วิทยาศาสตร์
18. store (n.) ร ้าน

19. fast (adj.) เร็ว
20. slow (adj.) ชา้

Sentences: ประโยค










The library is across the road from the clinic.
The bakery is between the repair shop and the book store.
The art room is next to the music room.
We have ten classrooms and one lunchroom at school.
My father goes to the gym after he comes home from the office.
My mother works in the nurse’s office at my school.
I study in the science room on Fridays.
My uncle has a repair shop near the park.
A tortoise is slow and a horse is fast.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
flower (n.) ดอกไม ้
fly (n.) แมลงวัน
sleep (v.) นอน
slide (v.) ไถล

watch (v.) ดู
ิ
clock (n.) นาฬกา
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Unit 3: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: Every Saturday, I go to Bangkok to learn English, Thai and
Science. I go there by sky train. The school is between the bakery and the
clinic. My first lesson starts at 8:00 a.m. I finish at 12:30 p.m. I eat lunch at
Big C with my mother.
STORY TWO: I live in Paknam. My house is next to the hospital. It is
across from the market. My father works in a factory. My mother works in a
clinic. My school is between the bakery and the library.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Excuse me. ขอโทษค่ะ / ครับ
 Where’s the nurse’s office? ห ้องพยาบาลอยูท
่ ไี่ หนคะ / ครับ
 It’s next to the gym. มันอยูถ
่ ัดจากโรงยิม
 Follow me. ตามฉันมา
 Here’s the nurse’s office. ทีน
่ ี่คอ
ื ห ้องพยาบาล
 Thanks for your help. ขอบคุณสาหรับความชว่ ยเหลือ
 You’re welcome. ไม่เป็ นไร
 Where’s he going? เขาผู ้ชายกาลังไปทีไ่ หน
 He’s going to the store.เขาผู ้ชายกาลังไปทีร่ ้านค ้า
 Are they going to the office? เขาทัง้ หลายกาลังไปทีส
่ านักงานใชไ่ หม
 How’s he going to school? เขาไปโรงเรียนอย่างไร
 He’s going by car. เขาไปโรงเรียนโดยรถยนต์
I go to school….
1. by bike โดยจักรยาน
2. by bus โดยรถประจาทาง
3. by car โดยรถยนต์
4. by taxi โดยรถแท็กซ ี่
5. by train โดยรถไฟ

6. by van โดยรถตู ้
7. by motorcycle โดย

รถจักรยานยนต์
8. on foot เดิน
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Unit 4 Spelling List: Occupations
Vocabulary:
1. astronomer (n.) นักดาราศาสตร์
2. baker (n.) คนทาขนมปั ง
3. baseball player (n.) นักกีฬาเบส
บอล
4. every day (adj.) ทุกวัน
5. everything (n.) ทุกสงิ่
6. factory worker (n.) คนงาน
โรงงาน
7. farmer (n.) ชาวนา
่ ม
8. fix (v.) ซอ
9. mechanic (n.) ชา่ งกล

10. office worker (n.) เจ ้าหน ้าที่
สานักงาน
11. photographer (n.) ชา่ งภาพ
12. pilot (n.) นักบิน
13. salesclerk (n.) พนักงานเก็บเงิน
14. sometimes (adv.) บางเวลา
15. teach (v.) สอน
16. use (v.) ใช ้
17. vacation (n.) ปิ ดภาคเรียน
ั วแพทย์
18. veterinarian (n.) สต
19. work (v.) ทางาน
ั ว์
20. zookeeper (n.) ผู ้ดูแลสวนสต

Sentences: ประโยค













When I grow up, I want to be a pilot or an astronomer.
My father is a baker and my mother a salesclerk.
My father looks after animals. He is a zookeeper.
Last vacation, I went to New Zealand and saw whales.
My mother sometimes teaches at my school.
A mechanic fixes cars.
A veterinarian helps farmers look after his animals.
My father goes to work every day.
I sometimes use a calculator.
My aunt is an office worker.
My friend wants to be a baseball player.
I like taking pictures. I want to be a photographer.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม
1. beach (n.) ชายหาด
2. crocodile (n.) จระเข ้
3. friend (n.) เพือ
่ น
4. great (adj.) ยอดเยีย
่ ม
5. grow (v.) ปลูก
6. make (v.) ทา

7. New Zealand (n.) ประเทศ
ี ลนด์
นิวซแ
8. sell (v.) ขาย
9. summer (n.) ฤดูร ้อน
10. whale (n.) ปลาวาฬ
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Unit 4: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: At school today, our teacher asked us what we want to be.
My friend wants to be a zoo keeper. He likes animals. I want to be a
photographer. I like taking pictures. My mother is a baker. My father is a
mechanic.
STORY TWO: This weekend, we are going to Samut Prakan Crocodile
Farm. My father is the zoo keeper. My mother is the veterinarian. He feeds
the animals and she helps them if they are sick. She is like a doctor.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 What does your father do? คุณพ่อของคุณทางานอะไร
 My mother’s an office worker. คุณแม่ของคุณเป็ นเจ ้าหน ้าทีส
่ านักงาน
 Oh. What does an office worker do? โอ ้ เจ ้าหน ้าทีส
่ านักงานทาอะไรบ ้าง
 I’m not sure! ฉันไม่แน่ใจ
ี ของคุณคืออะไร
 What’s his job? อาชพ
 He’s a mechanic. เขาผู ้ชายเป็ นชา่ งกล
ั วแพทย์
 She’s a veterinarian. เขาผู ้หญิงเป็ นสต
ั ว์หรือ
 Is she a zoo keeper? เขาผู ้หญิงเป็ นผู ้ดูแลสวนสต
ั วแพทย์ทาอะไรบ ้าง
 What does a veterinarian do? สต
ั วแพทย์ชว่ ยเหลือสต
ั ว์
 A veterinarian helps animals.สต
 He works on a farm. เขาผู ้ชายทางานในฟาร์ม
 He grows food. เขาผู ้ชายปลูกอาหาร
 Is he a farmer?เขาผู ้ชายเป็ นชาวนาใชไ่ หม
Phrases:
ั ว์
1. Help animals ชว่ ยเหลือสต
่ มรถยนต์
2. Fix cars ซอ
3. Sell things ขายของ
4. Make things ประดิษฐ์สงิ่ ของ
5. Take pictures ถ่ายภาพ

6.
7.
8.
9.

้
Use a computer ใชคอมพิ
วเตอร์
Teach students สอนนักเรียน
Grows food ปลูกอาหาร
Not sure ไม่แน่ใจ
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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. across from
2. between
3. next to
4. art room
5. bakery
6. classroom
7. clinic
8. factory
9. gym
10. library
11. lunchroom
12. music room
13. nurse’s office
14. office
15. park
16. repair shop
17. science room
18. store
19. fast
20. slow
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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. astronomer
2. baker
3. baseball player
4. every day
5. everything
6. factory worker
7. farmer
8. fix
9. mechanic
10. office worker
11. photographer
12. pilot
13. salesclerk
14. sometimes
15. teach
16. use
17. vacation
18. veterinarian
19. work
20. zoo keeper
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Unit 5 Spelling List: Activities
Vocabulary:
ิ ปะ
1. art (n.) ศล
2. busy (adj.) มีธรุ ะยุง่
ั ้ เรียน
3. class (n.) ชน
4. computer (n.) คอมพิวเตอร์
5. draw (v.) วาด
6. English (n.) ภาษาอังกฤษ
7. favorite (adj.) โปรดปราน
8. free (adj.) ว่าง
9. grandmother (n.) คุณยาย,
คุณย่า
10. outside (n.) ข ้างนอก

11. math (n.) คณิตศาสตร์
12. music (n.) ดนตรี
13. paint (n.) ทาส ี
14. piano (n.) เปี ยโน
15. play (v.) เล่น
16. pool (v.) สระว่ายน้ า
17. swim (v.) ว่ายน้ า
18. swimming (n.) การว่ายน้ า
19. tomorrow (n.) พรุง่ นี้
ั ดาห์
20. weekend (n.) วันสุดสป

Sentences: ประโยค











I like to play the piano.
I am very busy this weekend.
I like art class because I like to draw.
I swim in the pool every weekend.
My sister’s favourite class is math.
I play on my computer after school.
I like to go swimming when I am free.
Today is Monday and tomorrow is Tuesday.
I study English and computer on Wednesdays.
My grandmother likes to listen to music and paint.
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม






carefully (adv.) ระมัดระวัง
drive (v.) ขับ
drum (n.) กลอง
father (n.) พ่อ

 hop (v.) กระโดด
 sister (n.) น ้องสาว
 train (n.) รถไฟ
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Unit 5: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: Today is Tuesday. In the morning I have computer class and
in the afternoon I have music class. My favorite lesson is math. I don’t like
art because I cannot draw. At the weekend I have swimming class. Then, in
the afternoon, I take a nap. In the evening, I practice the piano.
STORY TWO: My favorite lesson is English. I learn it on Monday,
Wednesday and Friday. On Tuesday I have math and on Thursday I have
gym. On Saturday I play video games. On Sunday I go shopping.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Can you play tomorrow? คุณสามารถเล่นพรุง่ นี้ได ้ไหม
 Sorry, I can’t. ขอโทษนะ ฉันไม่สามารถเล่นได ้
 I’m busy on Saturday. ฉันไม่วา่ งในวันเสาร์
 What about Sunday? แล ้ววันอาทิตย์ละ่
 Can you play? คุณสามารถเล่นได ้ไหม
 Yes, I’m free. ได ้ ฉันว่าง
 See you on Sunday! แล ้วพบกันในวันอาทิตย์
 What do you do on Monday? คุณทาอะไรในวันจันทร์
 I go to art class. ฉันไปเรียนศลิ ปะ
 What does she do on Monday? เขาผู ้หญิงทาอะไรในวันจันทร์
 She goes to computer class. เขาผู ้หญิงไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ั ดาห์
 What does he do on the weekend? เขาผู ้ชายทาอะไรในวันหยุดสุดสป
 He plays outside. เขาผู ้ชายเล่นข ้างนอกบ ้าน
 Does he ride a bike on the weekend? เขาผู ้ชายขีจ่ ักรยานในวันหยุดสุด
ั ดาห์ใชไ่ หม
สป

Phrases:
 Play outside เล่นข ้างนอกบ ้าน
 Take a nap งีบหลับ
 Watch TV ดูทวี ี
 Go shopping ไปซอื้ ของ

 Play video games เล่นวิดโี อเกม
 Practice the piano ฝึ กเปี ยโน
 Ride a bike ขีจ่ ักรยาน
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Unit 6 Spelling List: What time is it?
Vocabulary:
1. after หลัง
2. always (adv.) เสมอ
3. bike (v.) จักรยาน
4. cook (v.) ทาอาหาร
5. dinner (n.) อาหารเย็น
6. e-mail (n.) จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์

7. gymnastics (n.) ยิมนาสติก
8. homework (n.) การบ ้าน
9. hungry (adj.) หิว
10. karate (n.) คาราเต ้

11. late (adj.) มาสาย
12. never (adv.) ไม่เคย
13. past ผ่าน
14. quarter (n.) 15 นาที
15. sometimes (adv.) บางครัง้
ี ใจ
16. sorry (adj.) เสย
17. tennis (n.) เทนนิส
18. time (n.) เวลา
19. usually (adv.) ปกติ
ั ดาห์
20. weekend (n.) วันสุดสป

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

I always practice karate after school
I sometimes ride my bike at the weekend.
Mum is cooking dinner because I am hungry.
I usually write an e-mail every weekend to my friend in the US.
I was late to gymnastics practice.
I’ve never played tennis.
It is a quarter past seven and time for dinner.
I am sorry I sometimes don’t do my homework.

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม







dance (v.) เต ้น
do (v.) ทา
flute (n.) ขลุย
่
guitar (n.) กีตาร์
Ireland (n.) ประเทศไอร์แลนด์
partner (n.) คูค
่ ด
ิ








practice (v.) ฝึ กปฏิบัต ิ
read (v.) อ่าน
ride (v.) ขี่
study (v.) เรียน
swing (v.) แกว่ง
violin (n.) ไวโอลิน
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Unit 6: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: What do you like to do at the weekend? On Saturdays, I
always study English. In the afternoon, I sometimes play tennis. On
Sundays, I usually do my homework. I never practice karate.
STORY TWO: When do you get up? I get up at quarter to six. What time
do you eat lunch? I eat at twelve o’clock. What time do you eat dinner? I
usually eat at half past five. What do you do after? I always watch
television.

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 I’m hungry. Me too. ฉันหิว ฉันก็หวิ ด ้วย
 When do you eat dinner? คุณกินอาหารเย็นเมือ่ ไร
 What time is it now? ตอนนี้เป็ นเวลากีโ่ มง
 Oh. No! I’m late. Bye! โอ ้ ฉันสายไปแล ้ว ลาก่อน
 See you tomorrow! พบกันนะพรุง่ นี้
 I’m sorry I’m late. That’s OK. ฉันขอโทษ ฉันมาสาย โอเคไม่เป็ นไร
ั ดาห์
 What do you do on the weekend? คุณทาอะไรในวันหยุดสุดสป
 I always watch TV. ฉันดูทวี เี สมอ
 He sometimes watches TV. บางครัง้ เขาผู ้ชายดูทวี ี
 When does she play tennis? เขาผู ้หญิงเล่นเทนนิสเมือ่ ไร
 She usually plays tennis after school. ปกติเขาผู ้หญิงเล่นเทนนิสหลังเลิกเรียน
 Do you ride your bike after school?คุณขีจ่ ักรยานหลังเลิกเรียนใชไ่ หม
Phrases:
 Do gymnastics เล่น
ยิมนาสติก
 Do homework ทาการบ ้าน
 Play tennis เล่นเทนนิส
 Practice karate ฝึ กคาราเต ้
Telling the Time:
 3:00 = three o’clock
 3:15 = a quarter past three = a quarter
 3:30 = half past three
 3:45 = a quarter to four

 Read e-mail อ่านอีเมล์
 Study English เรียน
ภาษาอังกฤษ
 Take a nap งีบหลับ

after three
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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. art
2. busy
3. class
4. computer
5. draw
6. English
7. favorite
8. free
9. grandmother
10. outside
11. math
12. music
13. paint
14. piano
15. play
16. pool
17. swim
18. swimming
19. tomorrow
20. weekend
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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. after
2. always
3. bike
4. cook
5. dinner
6. e-mail
7. gymnastics
8. homework
9. hungry
10. karate
11. late
12. never
13. past
14. quarter
15. sometimes
16. sorry
17. tennis
18. time
19. usually
20. weekend
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Unit 7 Spelling List: Yesterday and today
Vocabulary:
1. breezy (adj.) มีลมอ่อน
2. chilly (adj.) เย็น
3. cloudy (adj.) มีเมฆมาก
4. foggy (adj.) มีหมอกมาก
5. rainy (adj.) มีฝนตก
6. snowy (adj.) มีหม
ิ ะมาก
7. stormy (adj.) มีพายุ
8. warm (adj.) อบอุน
่
9. today (n.) วันนี้
10. yesterday (n.) เมือ
่ วานนี้
11. airport (n.) สนามบิน

12. amusement park (n.) สวน

สนุก
13. beach (n.)ชายหาด
ั ว์
14. circus (n.) โรงละครสต
15. hospital (n.) โรงพยาบาล
16. library (n.) ห ้องสมุด
ิ ค ้า
17. mall (n.) ห ้างสรรพสน
18. movie theater (n.) โรง

ภาพยนตร์
19. restaurant (n.) ร ้านอาหาร
ั ว์
20. zoo (n.)สวนสต

Sentences: ประโยค
1. It was chilly at the beach today.
2. I want to go to the amusement park but the weather is stormy.
3. This weekend, there is a circus at the zoo.
4. Yesterday, I ate at a restaurant near the beach.
5. Today, the airport is closed as it is very foggy.
6. The library is next to the hospital.
7. I went to the movie theater at my local mall.
8. It is very chilly and breezy today.
9. Yesterday it was snowy and now it is rainy.
10. It was cloudy this morning but now it is warm.
MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม






before ก่อน
skylark นกกระจาบ
snowflake เกล็ดหิมะ
gym โรงยิม
music room ห ้องดนตรี

lunchroom ห ้องอาหารกลางวัน
ิ ปะ
art roomห ้องศล
computer room ห ้องคอมพิวเตอร์
library ห ้องสมุด
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Unit 7: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: Where were you yesterday? I went to the beach with my
family. The weather was sunny and warm. Where are you today? I am at
the amusement park. It is rainy and chilly.
STORY TWO: On Sunday, I went to watch a movie. It was fun! It was
about a big snow storm. Thirty eight tigers escaped from the circus. They
ate everyone. I want to watch it again.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Where were you yesterday? คุณอยูท
่ ไี่ หนเมือ
่ วานนี้
 I was at the beach.ฉันอยูท
่ ช
ี่ ายหาด
 How was it? คุณเป็ นยังไงบ ้าง
 It was fun! มันสนุก
 How was the weather? อากาศเป็ นอย่างไร
 It was sunny and warm.มันมีแดดจัดและอบอุน
่
 How about you? แล ้วคุณล่ะ
ั ว์
 We were at the zoo!พวกเราอยูท
่ ส
ี่ วนสต
 It was sunny on Sunday. มันมีแดดจัดในวันอาทิตย์
 It’s cloudy today.วันนี้มน
ั มีเมฆมาก
 How was the weather on Sunday?ในวันอาทิตย์อากาศเป็ นอย่างไร
 How’s the weather today?วันนี้อากาศเป็ นอย่างไร
 It’s snowy.มันมีหมิ ะมาก
 Where were you yesterday? คุณอยูท
่ ไี่ หนเมือ
่ วานนี้
ั ว์
 I was at the circus.ฉันอยูท
่ โี่ รงละครสต
 Where was she at 1:00? คุณอยูท
่ ไี่ หนตอนบ่ายโมง
 Where is she now? เขาผู ้หญิงอยูท
่ ไี่ หนตอนนี้
 She’s at home.เขาผู ้หญิงอยูท
่ บ
ี่ ้าน
 Was he in the lunchroom at 12:00?เขาผู ้ชายอยูใ่ นห ้องอาหารกลางวันใน
เวลาเทีย
่ งใชไ่ หม
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Unit 8 Spelling List: My Home
Vocabulary:
1. bathroom (n.) ห ้องน้ า
2. bedroom (n.) ห ้องนอน
3. dining room (n.) ห ้อง

รับประทานอาหาร
4. garage (n.) อูร่ ถ, โรงรถ
5. kitchen (n.) ครัว
6. living room (n.) ห ้องนั่ งเล่น
7. ice skates (n.) สเกตน้ าแข็ง
8. in-line skates (n.) อิน ไลน์
สเค็ทส
9. scooter (n.) สกูต
๊ เตอร์
10. skateboard (n.) สเกตบอร์ด

11. skis (n.) รองเท ้าสกี
12. sled (n.) เลือ
่ น
13. snowboard (n.) กระดาน

เลือ
่ นหิมะ
14. stove (n.) เตา
15. unicycle (n.) รถล ้อเดียว
16. country (n.) ประเทศ
17. find (v.) ค ้นหา
18. phone (n.) โทรศัพท์
19. sandwich (n.) แซนด์วช
ิ
20. talk (v.) คุย

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

There is a stove in the kitchen.
My house has two bedrooms, one bathroom and a living room.
I am eating a sandwich in the dining room.
We keep the sled, snowboard and the skis outside in the garage.
In the winter I wear ice skates and in the summer in-line skates.
I have a scooter and my older brother has a skateboard.
I like to talk on the phone with my friends.
I cannot find my unicycle.
What is your favorite country?

MORE WORDS: คำเพิม
่ เติม






scary (adj.) ตกใจกลัว
bunny (n.) ลูกกระต่าย
smile (v.) ยิม
้
scone (n.) ขนมปั งสโคน
video (n.) วิดโ
ี อ

 Canada (n.) ประเทศ

แคนาดา
 outside ข ้างนอก
 tour guide (n.) มัคคุเทศก์
 tourist (n.) นักท่องเทีย
่ ว
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Unit 8: Story Time อ่ำนเรือ
่ งรำว
STORY ONE: I live in a big house. It has four bedrooms and two
bathrooms. My mother cooks in the kitchen. I eat breakfast in the dining
room. I watch TV in the living room. My bicycle is in the garage.
STORY TWO: I have lost my skateboard. Can you help me find it?
Yesterday it was in my bedroom. It is not there today. I looked in the living
room. It is not there. I think it is in the garage.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 What are you doing? คุณกาลังทาอะไร
 I’m looking for my skateboard. ฉันกาลังมองหาสเกตบอร์ดของฉัน
 Where was it yesterday? เมือ่ วานนี้มน
ั อยูท
่ ไี่ หน
 It was in my bedroom! มันอยูใ่ นห ้องนอนของฉัน
 It’s not here. มันไม่ได ้อยูท
่ น
ี่ ี่
่ นัน
 I hope we find it! Me, too! ฉันหวังว่าเราจะหามันเจอ ฉันก็หวังเชน
้ ด ้วย
 I can’t find my skateboard. ฉันไม่สามารถหาสเกตบอร์ดของฉันเจอ
 It was in the garage yesterday. เมือ่ วานนี้มน
ั อยูใ่ นโรงรถ
 Where was the snowboard? กระดานเลือ่ นหิมะอยูท
่ ไี่ หน
 Where were the skis? รองเท ้าสกีอยูท
่ ไี่ หน
 What did you do yesterday? คุณทาอะไรเมือ่ วานนี้
 I ate breakfast. ฉันกินอาหารเชา้
 Did he practice the piano? เขาผู ้ชายฝึ กเปี ยโนใชไ่ หม
Phrases:
1. do homework ทาการบ ้าน
2. eat breakfast กินอาหารเชา้
3. play a video game เล่นวิดโี อเกม
4. practice karate ฝึ กคาราเต ้
5. ride a bike ขีจ่ ักรยาน

6. take a nap งีบหลับ
ั ท์
7. talk on the phone คุยโทรศพ
8. take pictures ถ่ายภาพ
้
9. use a computer ใชคอมพิ
วเตอร์
10. watch TV ดูทวี ี
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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. breezy
2. chilly
3. cloudy
4. foggy
5. rainy
6. snowy
7. stormy
8. warm
9. today
10. yesterday
11. airport
12. amusement park
13. beach
14. circus
15. hospital
16. library
17. mall
18. movie theater
19. restaurant
20. zoo
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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. bathroom
2. bedroom
3. dining room
4. garage
5. kitchen
6. living room
7. ice skates
8. in-line skates
9. scooter
10. skateboard
11. skis
12. sled
13. snowboard
14. stove
15. unicycle
16. find
17. country
18. phone
19. sandwich
20. talk
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WORD LIST: Days





Sunday วันอาทิตย์
Monday วันจันทร์
Tuesdayวันอังคาร
Wednesdayวันพุธ

 Thursdayวันพฤหัสบดี
 Fridayวันศุกร์
 Saturdayวันเสาร์

WORD LIST: Months







January มกราคม
Februaryกุมภาพันธ์
March มีนาคม
April เมษายน
May พฤษภาคม
June มิถน
ุ ายน








July กรกฎาคม
August สงิ หาคม
September กันยายน
October ตุลาคม
November พฤศจิกายน
Decemberธันวาคม

WORD LIST: Seasons
 Winter ฤดูหนาว
 Spring ฤดูใบไม ้ผลิ

 Summerฤดูร ้อน
 Autumn/Fallฤดูใบไม ้ร่วง

WORD LIST: Numbers











ี่ บ
ิ
Fortyสส
ี่ บ
ิ เอ็ด
Forty- one สส
ี่ บ
ิ สอง
Forty- two สส
ี่ บ
ิ สาม
Forty- three สส
ี่ บ
ิ ส ี่
forty – four สส
ี่ บ
ิ ห ้า
forty-five สส
ี่ บ
ิ หก
forty –six สส
ี่ บ
ิ เจ็ด
forty –seven สส
ี่ บ
ิ แปด
forty -eight สส
ี่ บ
ิ เก ้า
forty –nine สส












ิ
fifty ห ้าสบ
ิ เอ็ด
fifty –one ห ้าสบ
ิ สอง
fifty- two ห ้าสบ
ิ สาม
fifty -threeห ้าสบ
ิ ส ี่
fifty-four ห ้าสบ
ิ ห ้า
fifty-five ห ้าสบ
ิ หก
fifty-six ห ้าสบ
ิ เจ็ด
fifty –seven ห ้าสบ
ิ แปด
fifty- eight ห ้าสบ
ิ เก ้า
fifty –nine ห ้าสบ
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