Student Diary -----------------------------------------------------Waking Up
· Today, I woke up as normal at 6 a.m.
· วันนี,้ ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเชาเชนเคย
· I woke up very late this morning because last night I went to bed late.
· เมื่อเชา นี้ฉันตื่นนอนสายมากเนื่องจากเมื่อคืนฉันนอนดึก
· I got up late and rushed to get ready for school.
· ฉันตื่นนอนสายและรีบแตงตัว เพื่อที่จะไปโรงเรียน
· I got up at 6.30 a.m.
· ฉันตื่นนอนเวลา หกนาฬิกา สามสิบนาที
· I woke up early this morning.
· เมื่อเชา นี้ฉันตื่นเชา
· My alarm clock woke me up at 7 a.m.
· นาฬิกาปลุกของฉันปลุกฉันตอนเจ็ดโมงเชา
· My mother woke me up at the usual time.
· แมของฉันปลุกฉันตามเวลาปกติ
· I don't know why I woke up early and went to school quickly today
· ไมรูทําไมวันนี้ผมตื่นเชา มาโรงเรียนเร็ว
· I woke up early then I went back to sleep.
· ฉันตื่นเชาแตฉันก็นอนหลับตอ
Getting Ready for School
· I went to the bathroom and took a shower and brushed my teeth.
· ฉันเขา หองน้ําและอาบน้ําและแปรงฟน
· I took a bath and brushed my teeth.
· ฉันอาบน้ําและแปรงฟน
· I got ready for school.
· ฉันเตรียมตัว ไปโรงเรียน
· I got changed.
· ฉันแตงตัว
· I put on my school uniform/scout uniform/P.E. clothes.
· ฉันสวมใสชุดนักเรียน/ชุดลูกเสือ/ชุดพละ
· I combed my hair.
· ฉันหวีผม
Eating Breakfast
· I ate breakfast. Today I had rice porridge.
· ฉันทานอาหารเชา. วันนี้ฉันทานขาวตม
· I ate red pork and fried egg while I watched T.V.
· ฉันทานหมูแดงและไขดาวขณะดูโทรทัศน
· I ate sausages and rice and drank some milk.
· ฉันทานไสกรอกและขาวและดื่มนม
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· I didn't have time for breakfast.
· ฉันไมมีเวลาที่จะทานอาหารเชา
· I didn't feel like eating breakfast today.
· วันนี้ฉันไมรูสึกอยากทานอาหารเชา
Other Activities Before School
· I watched some cartoons and the sports news.
· ฉันดูการตูนและดูขาวกีฬา
· I quickly did my homework.
· ฉันทําการบานอยางรวดเร็ว
· I helped my younger brother get ready for school.
· ฉันชว ยนองชายของฉันเตรียมตัว ไปโรงเรียน
· I listened to the radio while I did my homework.
· ฉันฟงวิทยุระหวางที่ฉันทํา การบาน
· I helped my mother cook breakfast.
· ฉันชว ยแมของฉันทําอาหารเชา
· I was tired so I went back to bed for 10 minutes.
· ฉันรูสึกเหนื่อยมากจึงนอนตออีกสิบนาที
Going to School
· I left home at 7 a.m.
· ฉันออกจากบา นตอนเจ็ดโมงเชา
· I went to school by car.
· ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต
· I walked to school.
· ฉันเดินไปโรงเรียน
· I went to school with my brothers and sisters.
· ฉันกับพี่/นองชายและพี/่ นองสาวเดินทางไปโรงเรียนดว ยกัน
· My father took me to school.
· พอของฉันพาฉันไปโรงเรียน
· Today I went to school by bus because my father was ill.
· วันนี้พอฉันปวยฉันจึงตองไปโรงเรียนโดยรถประจําทาง
· Today I went to school by bus as usual.
· วันนี้ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจําทางเชนเคย
· I chatted with my friends on the bus.
· ฉันพูดคุยกับเพื่อนระหวางที่นั่งรถประจําทาง
· I was tired so I slept on the bus/in the car.
· ฉันรูสึกเหนื่อย ฉันจึงนอนหลับบนรถประจําทาง/รถยนต
· Today, it took a long time to go to school. There was a traffic jam.
· วันนี,้ ไปโรงเรียนใชเวลานานมาก เพราะรถติด
· It usually takes me 10 minutes to get from my house to the school.
· ปกติใชเวลาเดินทางจากบานฉันไปสูโรงเรียนประมาณสิบนาที
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Arriving at School
· I arrived at school and went straight up to my classroom.
· ฉันไปถึงโรงเรียนและขึ้นไปหองเรียน
· I arrived at school at 7.15 a.m.
· ฉันถึงโรงเรียนเวลา เจ็ดนาฬิกา สิบหานาที
· I met my friend in front of the school.
· ฉันไดพบเจอกับเพื่อนที่หนาโรงเรียน
· As soon as I reached school...
· พอฉันไปถึงโรงเรียน –
· I went in and greeted all of my friends
· ฉันเขา ไปทักทายเพื่อนๆของฉัน
· I saw many of my friends standing at the front of the school
· ฉันก็เห็นเพื่อนๆของฉันยืนอยูหนาประตูโรงเรียน
· I went up to my classroom
· ฉันก็ขึ้นหองเรียน
· I arrived at school late. Assembly had already started.
· ฉันไปถึงโรงเรียนสาย เขาแถวตอนเชาไดเริ่มไปแลว
Before School Starts:
· I didn't eat breakfast so I went to the snack shop to buy something to eat.
· ฉันไมไดทานอาหารเชาดังนั้น ฉันจึงไปที่ร านอาหารเพื่อซื้ออาหารทาน
· I chatted with my friends in the classroom.
· ฉันพูดคุยกับเพื่อนของฉันในหองเรียน
· I read my school books/cartoon book.
· ฉันอา นหนังสือเรียน/หนังสือการตูน
· I played chess with my friend.
· ฉันเลนหมากรุกกับเพื่อนของฉัน
· I revised my lessons.
· ฉันทบทวนวิชาตางๆ
· Our teacher gave us some work to do.
· คุณครูของเราใหงานเราทํา
Assembly
· I went down to the playground for assembly.
· ฉันลงไปที่สนามเพื่อเขาแถวตอนเชา
· I lined-up in the playground for assembly.
· ฉันเขา แถวตอนเชา
· I lined-up downstairs for assembly
· เขาแถวขางลา ง
· I went to assembly.
· ฉันไปเขาแถวตอนเชา
· We sang the national anthem.
· พวกเรารองเพลงชาติ
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· We listened to the teacher.
· เราฟงคุณครูใหคําอบรม
· The teacher checked our hair length.
· คุณครูของเราตรวจผมของพวกเรา
· We did aerobics. It was exhausting.
· เราเตนแอโรบิค มันเหนื่อยมาก
· Today, assembly was long and boring.
· วันนี,้ การเขาแถวตอนเชาชางยาวและนา เบื่อ
· Today, assembly was interesting.
· วันนี,้ การเขาแถวตอนเชาชางนาสนใจ
· After we had finished the morning's activities...
· หลังจากพวกเราทํากิจกรรมในตอนเชา เสร็จ
· We went up to our classroom
· พวกเราก็ขึ้นหอง
· After assembly, I went back up to my classroom.
· หลังจากการเขาแถว, ฉันก็กลับขึ้นไปทีห
่ องเรียน
Lessons
· The first lesson this morning was Math with Mrs. Suda.
· วิชาแรกในตอนเชา คือวิชาเลขกับคุณครูสุดา
· I didn't learn Housework this morning because the teacher was ill.
· ฉันไมไดเรียนการทํางานบานเชาวันนี้เพราะวาคุณครูปวย
· The first subject we learned was Thai
· วิชาแรกที่เรียนคือวิชาภาษาไทย
· We listened to the teacher who told us a story
· คุณครูเลานิทานใหพวกเราฟง
· After that we learned social studies
· ตอไปก็เรียนวิชาสังคม
· This lesson was Miss Wasana's
· วิชานี้เปนของคุณครูวาสนา
· The teacher taught us about how to pay respect
· คุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องการไหว
· Today we learned P.E. which many people really like
· วันนี้ก็มีวิชาพละที่หลายๆคนชอบ
· The teacher taught in a funny manner
· ครูเขาก็สอนแบบฮาๆ
· Today it was my turn to take the homework to the staff room
· วันนี้เปนเวรของผมเอางานการบานไปสงที่หองพักครู
· Really, this subject should have been taught by Miss Suda...
· วิชานี้ที่จริงคุณครูสด
ุ าจะตองเปนผูสอน
· ..but Miss Mali had to come and teach...
· แตคุณครูมะลิตองเขามาสอน
· because Miss Malee was ill
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· เพราะคุณครูมาลีไมสบาย
The teacher told us to do our homework
· ครูก็ใหทําการบาน
English homework was to write a diary
· การบา นของวิชาภาษาอังกฤษคือ การบันทึกรายวัน
I must hand in my homework on Friday
· ฉันตองสงการบา นภายในวันศุกร
Still not finished yet
· ยังทําไมเสร็จ
the teacher gave us a lot of homework
· คุณครูใหงานเยอะมากเลย
Social Studies was boring today. The teacher gave us a lot of work to do.
· วิชาสังคมวันนี้นาเบื่อมาก คุณครูของเราใหงานพวกเราเยอะมาก
Social Studies was really interesting. We learned about our body.
· วิชาสังคมนาสนใจมาก พวกเราเรียนเกี่ยวกับรา งกายของเรา
I was bored with all my lessons today.
· วันนี้ฉันรูสึกเบื่อกับวิชาที่ไดเรียน
We debated in front of the class.
· พวกเราอภิปรายกันหนาชั้นเรียน
Our teacher gave us reports to do.
· คุณครูของพวกเราใหพวกเราทํารายงาน
We also listened to our friends’ discussion and analyzing them.
· พวกเราไดฟงอภิปรายของเพื่อนของเราและวิจารณเกี่ยวกับการอภิปรายของพวก
เขา
The teacher didn't give us any homework. We were very happy.
· คุณครูไมไดใหการบานเรา พวกเรารูสึกดีใจมาก
I learned three lessons in the morning.
· ฉันเรียนสามวิชาในตอนเชา
The first lesson started at 8.40 a.m. This was Art with Mrs. Malee.
· วิชาแรกเริ่มตนเวลา แปดนาฬิกาสี่สิบนาที วิชานี้คือศิลปะกับคุณครูมาลี
The last lesson before lunch was Religious Education with Mrs. Ladda.
· วิชากอนพักกลางวันคือวิชาศาสนาพุทธกับคุณครูลด
ั ดา
In English today we sang some songs and played a game. It was fun.
· ในวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ พวกเรารองเพลงและเลนเกมส มันสนุกมาก
In Math we did three exercises from the book.
· ในวิชาเลข พวกเราทําแบบฝกหัดสามขอจากหนังสือเรียน
In Thai we had to read chapter four.
· ในวิชาภาษาไทย พวกเราอา นบทที่สี่

Lunchtime
· I had lunch at 11.30 a.m.
· วันนี้ฉันทานอาหารกลางวันตอน สิบเอ็ดโมง สามสิบนาที
· At lunch time we ate the usual food
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· ตอนกลางวันกินขาวปกติ
· Today we had noodle soup.
· วันนี้ฉันทานกวยเตี๋ยว
· Lunch today was delicious.
· อาหารกลางวันวันนี้อรอยมาก
· I didn't like lunch today. It was disgusting.
· ฉันไมชอบอาหารกลางวันวันนี้เลย มันไมอรอยมาก
After School
· As soon as the time reached 4.45 p.m....
· พอถึงเวลา 16.45 น.
· the teacher let us go home
· คุณครูก็ปลอยพวกเรากลับบาน · I went home as usual at 6 o'clock
· แลวกลับบา นตามปกติประมาณ6โมง
· It looked like it was going to rain so the teacher sent us home early
· ฝนทําทาจะตก คุณครูก็เลยปลอยใหกลับบานเร็ว
· I went home at 5 pm
· ฉันกลับถึงบานเวลา หานาฬิกา
· I walked home
· ฉันเดินกลับบา น
· I took a bus home
· ฉันนั่งรถประจําทางกลับบาน
· My father/mother picked me up from the school
· พอ/แมฉันขับรถมารับฉันที่โรงเรียน
· I had dinner at 6pm
· ฉันทานอาหารเย็นตอนหกโมงเย็น
· We had omelet, suki, steak and fried vegetable for dinner.
· เราทานไขเจียว, สุกี้, สเต็ก และ ผัดผักสําหรับอาหารเย็น
· After dinner, I played online games for an hour.
· หลังจากทานอาหารเย็น, ฉันเลนเกมสออนไลนประมาณหนึ่ง ชม.
· I drank some milk and read a book.
· ฉันดื่มนมและอานหนังสือ
· I watched soap opera after I watched the news.
· ฉันดูละครหลังจากที่ดูขา ว
· I listened to the radio.
· ฉันฟงเพลงจากวิทยุ
· I had fun chatting with my friends on the internet.
· ฉันคุยกับเพื่อนฉันบนอินเตอรเน็ตอยางสนุกสนาน
· I did my homework for about two hours.
· ฉันทําการบานอยูประมาณสอง ชม.
· When I was watching the television, my brother disturbed me.
· ขณะที่ฉันดูโทรทัศน, นองชายฉันกวนฉัน
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· Before bed, I read some cartoon books.
· กอนที่ฉันจะนอน, ฉันอา นหนังสือการตูนเปนประจํา
· I went to bed at around 10pm
· ฉันเขา นอนประมาณสี่ทุม
Weekend Diary
· Today I woke up late because I didn’t have to go to school.
· วันนี้ฉันตื่นสายเพราะวา ไมตองไปโรงเรียน
· This morning I helped my mother in the shop.
· เชานี้ฉันชวยแมของฉันที่ราน
· I went to learn extra lessons at school.
· ฉันไปเรียนพิเศษที่โรงเรียน
· I went to Cambridge to learn English.
· ฉันไปเรียนภาษาอังกฤษที่เคมบริดจ
· I stayed at home and watched television and read cartoon books.
· ฉันอยูบา นและดูทีวีและอา นการตูน
· I helped my mother wash and iron the clothes
· ฉันชว ยแมของฉันซักผาและรีดผา
· I did my math and art homework.
· ฉันทําการบานเลขและศิลปะ
· I slept for most of the day.
· ฉันหลับทั้งวัน
· I went to my friend’s house.
· ฉันไปบา นเพื่อนของฉัน
· I played football with my friends in the park.
· ฉันเลนฟุตบอลกับเพื่อนของฉันในสนาม
· I went to Seacon Square with my friends.
· ฉันไปซีคอนสแควรกับเพื่อนๆ
· I went swimming with my family. We had fun.
· ฉันไปวายน้ํากับครอบครัวของฉัน พวกเราสนุกกันมาก
· We went to Bangsaen for the day. I played in the sea.
· เราไปบางแสนทั้งวัน ฉันไดวา ยน้ําทะเลดว ย
· I watched cartoons on television. They were fun.
· ฉันดูการตูนในทีวี มันสนุกดี
· I stayed alone at home. I was very bored.
· ฉันอยูบา นคนเดียว รูสึกเบื่อ
· I helped my father wash his car.
· ฉันชว ยพอลางรถ
· I went to Central to buy some books for school.
· ฉันไปเซ็นทรัลเพื่อซื้อหนังสือสําหรับเรียน
· I went to Big C to watch a movie.
· ฉันไปบิ๊ก ซี เพื่อที่จะดูหนัง
· I went to Lotus by bus.
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· ฉันไปโลตัสโดยรถประจําทาง
I wanted to watch Harry Potter with my family.
· ฉันไปดูแฮรี่ พ็อตเตอรกับครอบครัวของฉัน
Before we watched the movie we bought popcorn and Pepsi.
· กอนที่จะเขา โรงหนัง พวกเราไดซื้อขาวโพดคั่วกับน้ําอัดลมเขาไปทานในโรงหนัง
After the movie finished I went to the toilet.
· หลังจากที่ดูหนัง ฉันไปเขา หองน้ํา
I went to visit my relations in Chonburi.
· ฉันไปเยี่ยมญาติพี่นองทีช
่ ลบุร ี
I visited my grandparents.
· ฉันไดไปเยี่ยมปูยา
I went to a restaurant with my family.
· ฉันไปรานอาหารกับครอบครัว
We went to MK Suki to have dinner.
· พวกเราไปทานสุกี้ MK เปนอาหารเย็น
The food was delicious.
· อาหารอรอยมาก
Afterwards we went to eat ice cream at Swensens.
· หลังจากนั้น พวกเราไปทานไอศกรีมที่ สเวนเซน
We went home at 8 p.m.
· เรากลับบานตอนสองทุม
This afternoon I went to the zoo.
· บานวันนี้ ฉันไปสวนสัตว
At the zoo I saw many animals.
· ที่สวนสัตว ฉันเห็นสัตวตา งๆมากมาย
I saw elephants, tigers, monkeys and crocodiles.
· ฉันเห็นชาง เสือ ลิง และจระเข
I went to visit the museum. It was interesting.
· ฉันไดไปชมพิพิธ ภัณฑ มันนาสนใจมาก
I arrived at the museum at twelve o’clock.
· ฉันไปถึงพิพิธภัณฑตอนเที่ยง
I had lunch at the museum.
· ฉันทานอาหารกลางวันที่พิพิธภัณฑ
Then we went home.
· หลังจากนั้น พวกเรากลับบา น
Today I chatted on the telephone with Jane.
· วันนี้ฉันไดคุยทางโทศัพทกับเจน
I often chat with Jane.
· ฉันคุยกับเจนบอยๆ
We talked about homework and games.
· พวกเราพูดถึงการบา นและเกมส
Jane likes to tell me jokes.
· เจนชอบพูดเรื่องตลกใหฉันฟง
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· I talked with Jane for about fifty minutes.
· ฉันคุยกับเจนเปนเวลา 50 นาที
· Then Pam telephoned me.
· หลังจากนั้น แพมก็โทรศัพทมาหาฉัน
· After I finished chatting, I went to eat lunch.
· หลังจากคุย ฉันก็ไปทานอาหารกลางวัน
· I went to buy some food at the supermarket.
· ฉันไปซื้ออาหารที่ซุปเปอรมารเก็ต
· There are many things to buy.
· ในนั้นมีสิ่งของที่นา ซื้อมากมาย
· I wanted to buy stationary things and a CD.
· ฉันตองการจะซื้อเครื่องเขียนและซีดี
· I bought many things with my mother.
· ฉันซื้อของหลายอยางกับแม
· I paid money to the cashier.
· ฉันจายเงินที่แคชเชียร
· I played MSN with my friends.
· ฉันเลน MSN กับเพื่อนๆ
· I chatted with my friends in the school chat room.
· ฉันคุยกับเพื่อนของฉันในหองสนทนาของโรงเรียน
· I played games online.
· ฉันเลนเกมสทางอินเตอรเน็ต
· I listened to music on the internet.
· ฉันชอบฟงเพลงบนอินเตอรเน็ต
· This morning I swept the floor. Then I mopped it.
· เมื่อเชา นี้ฉันกวาดพื้นบาน หลังจากนั้นก็ถูบาน
· I helped my mother clean the bathroom.
· ฉันชว ยแมทําความสะอาดหองน้ํา
· After lunch I washed the dishes.
· หลังจากอาหารกลางวัน ฉันลางจาน
· I put things away.
· ฉันเก็บของเขาที่
· My father took me to Se-Ed in his car.
· พอของฉันขับรถพาฉันไปรานหนังสือซีเอ็ด
· There was a bad traffic jam.
· ตอนขับรถรถติดมาก
· I bought some books for school at Se-ed.
· ฉันซื้อหนังสือสําหรับไปใชที่โรงเรียนที่ซีเอ็ด
· I bought some cartoon books at Se-ed.
· ฉันซื้อหนังสือการตูนที่ซีเอ็ด
· Then my father drove me home.
· หลังจากนั้นพอของฉันขับรถพาฉันกลับบาน
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Examples of Diaries ------------------------------------------------Today I got up at 6 o'clock. I ate breakfast in my car because I got up late. I
went to school. I went up to my classroom. I read my school books. I went down
to assembly. I sang the national anthem. I chanted. I went back up to my
classroom. I learnt English, Math and Computer. I went back home by bus. I did
my homework. I had a lot of homework. I took a bath. I brushed my teeth. I
went to bed.
วันนี้ฉันตื่น 6 โมง ฉันรับประทานอาหารในรถ เพราะตื่นสาย ฉันไปโรงเรียน ฉันขึ้นหองเรียน อาน
หนังสือเรียน ฉันลงไปเขาแถว รองเพลงชาติ สวดมนต ฉันกลับขึ้นหองเรียน ฉันเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ฉันกลับบานโดยรถประจําทาง ฉันทําการบาน การบาน
ของฉันเยอะมาก ฉันอาบน้ํา แปรงฟน ฉันเขานอน

Today I got up at six o'clock. I washed my face and took a bath. I had rice, fried
egg, clear soup and spicy minced pork. I went to school by motorcycle. I went to
my classroom. I went to the playground. I sang the national anthem and I
chanted. I went back up to my classroom. I memorized the multiplication table
with my friends. I read English and Thai books. Today my favourite Subject was
English because we went to the computer room. We wrote our diary. In the
evening I did math. I went to the playground again because I wanted to wait for
my aunt. Today I felt very confident. I hope tomorrow will be very fun.
วันนี้ ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา ฉันลางหนาและอาบน้ํา ฉันทานอาหารเชาอาหารเชามีแกงจืด,ลาบ
หมูฉันไปโรงเรียนโดยมอเตอรไซค ฉันไปที่หองเรียนฉันเขียนแบบฝกหัดในสมุดแบบฝกหัด ฉันไปที่
สนามเด็กเลน ฉันกลับไปที่หองเรียนของฉัน ฉันทองสูตรคูณกับเพื่อนของฉัน วันนี้ ฉันอานหนังสือ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย พวกเราเขียนไดอารี่ของพวกเรา ฉันทําเลข ฉันลงไปที่สนามเด็กเลน
อีกครั้งเพราะวาจะไปรอปาที่มารับ วันนี้ฉันรูสึกมั่นใจมากขึ้น ฉันหวังวาพรุงนี้ตองสนุกมากแนๆๆ

Today. I got up at 6 o'clock. After that I took a bath and I put on my school
uniform. Next I ate breakfast and I prepared my school bag. I went to school at 7
o'clock. Next I went up to my classroom and greeted my teachers. I read my
schoolbook. After that I went down to assembly and I sang the national anthem.
Next I chanted. After that I went back up to my classroom and drank some water.
Next I learnt math. Today we had fried chicken. I ate lunch in my classroom.
During the break I played table tennis with my friends. After that I went home by
school bus. I did my homework. Finally, I went to sleep.
วันนี้ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา หลังจากนั้นฉันอาบน้ําและใสเครื่องแบบนักเรียน หลังจากนั้นฉัน
รับประทานอาหารเชาและเตรียมกระเปานักเรียน ฉันไปโรงเรียนเวลา 7 นาฬิกา หลังจากนั้นฉันขึ้น
หองเรียนและพบครู ฉันอานหนังสือ หลังจากนั้นฉันลงไปเขาแถวและฉันสวดมนตร หลังจากนั้นฉัน
กลับขึ้นหองเรียนและดื่มน้ํา หลังจากนั้นฉันเรียนวิชาเลข วันนี้มีไกทอด ฉันรับประทานอาหาร
กลางวันในหอง ในระหวางพัก ฉันเลนปงปองกับเพื่อน หลังจากนั้นฉันกลับบาน ฉันทําการบาน
หลังจากนั้นฉันเขานอน
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In the morning I got up at half past 5. I washed my face and took a bath. I
brushed my teeth. I put on my school uniform. I ate breakfast at 6.15 am. After, I
went to school with my brother. I read my schoolbooks with my teacher. I went
down to assembly. I sang the national anthem and chanted at 8 o'clock. I went
back up to my classroom. I learned in my classroom. After, I ate lunch in my
classroom. In the late afternoon I went home. I did my homework and played
games on my computer at home.
ในเวลาเชาฉันตื่นนอนเวลาตีหาครึ่ง ฉันลางหนา และอาบน้ํา ฉันแปรงฟน ฉันแตงชุดนักเรียนเพื่อ
เตรียมไปโรงเรียน ฉันรับประทานอาหารเชาเวลา ๖ นาฬิกา ๑๕ นาที ตอมาฉันไปโรงเรียนกับพี่ชาย
ฉันอานหนังสือเรียนกับคุณครู ฉันลงไปทีส
่ นามเพื่อเขาแถว เวลา ๘ นาฬิกา ฉันรองเพลงชาติ และ
สวดมนต ฉันกลับมาที่หองเรียนเพื่อเรียนหนังสือ ในเวลาตอมา ฉันรับประทานอาหารกลางวันใน
หองเรียน ในเวลาบาย ฉันกลับบาน ฉันทําการบาน และเลนเกมสคอมฯที่บาน

Today I got up at half past five. I washed my face and took a bath. I brushed my
teeth. I put on my school uniform. I ate breakfast at six o'clock. After that I went
to school. I greeted my teachers at school. I went up to my classroom. I read my
schoolbooks. I went down to assembly. I sang the national anthem. Next I
chanted. After, I went back up to my classroom. I drank some water. After that I
learnt Thai. I ate lunch at half past eleven. Then I learnt English, Thai and Math.
Next I went home by car. At home I watched television. I read my schoolbooks. I
took a bath. After that I went to bed.
วันนี้ฉันตื่นนอนตอนตีหาครึ่ง ฉันลางหนาและอาบน้ํา ฉันแปรงฟน ฉันใสชุดนักเรียน ฉันกินขาวเชา
ตอนหกโมงเชา หลังจากนั้นฉันก็ไปโรงเรียน ฉันทําความเคารพคุณครูที่โรงเรียน ฉันขึ้นไปที่
หองเรียนของฉัน ฉันอานหนังสือ ฉันลงมาดานลางเพื่อเขาแถว ฉันรองเพลงชาติ ตอมาฉันก็สวด
มนต ฉันกลับขึ้นหองเรียน ฉันดื่มน้ํา หลังจากนั้นฉันเรียนวิชาภาษาไทย ฉันกินขาวกลางวัน จากนั้น
ฉันก็เรียนวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และคณิตศาสตร ตอมาฉันกลับบานโดยรถยนต ที่บานฉันดู
โทรทัศน ฉันอานหนังสือ และอาบน้ํา หลังจากนั้นฉันจึงเขานอน

Today I got up at six o'clock. I took a bath, washed my face and brushed my
teeth. I put on my school uniform. I ate breakfast alone. I went to school in my
elder brother's car. I went up to my classroom. I read my schoolbooks. Next I
went down to assembly. I sang the national anthem and chanted. I went back up
to my classroom. I drank some water. After that I learnt English, Music and Thai.
I ate lunch at my desk. I learnt Math, Science and Horticulture. Then I came back
home in my elder brother's car.
วันนี้ฉันตื่นนอนเวลา 6.00 น. ฉันอาบน้ํา ลางหนา และแปรงฟน ฉันใสเครื่องแบบของโรงเรียน ฉัน
กินขาวเชาคนเดียว ฉันไปโรงเรียนโดยรถของพี่ชายฉัน ฉันขึ้นไปบนหองเรียน ฉันอานหนังสือ แลว
ฉันจึงลงมาเขาแถว ฉันรองเพลงชาติ สวดมนต แลวก็ขึ้นหองเรียน ฉันดื่มน้ํา หลังจากนั้นฉันเรียน
วิชาอังกฤษ ดนตรี และไทย ฉันกินขาวกลางวันที่โตะเรียน แลวฉันก็เรียนวิชาคณิตฯ วิทยาศาสตร
และเกษตรตอ จากนั้นฉันก็กลับบานโดยรถยนตของพี่ชายฉัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“All About Me” by Richard Barrow (Sriwittayapaknam School, Samut Prakan)

19

On Holiday ----------------------------------------------------------1. Last weekend I went to Pattaya with my family. We went by car. Pattaya is in
the east of Thailand and is a popular seaside resort. We stayed in a hotel by the
sea for one night. On Saturday and Sunday I played in the sea with my family. In
the evening we walked around the town and then ate at Pizza Hut. We had a
really fun time.
สัปดาหที่แลวฉันไปพัทยากับครอบครัวของฉัน เราไปโดยรถยนต พัทยาอยูในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย และเปนที่พักตากอากาศทางทะเลที่เปนที่นิยม เราพักที่โรงแรมติดทะเล
หนึ่งคืน ในวันเสารและอาทิตยฉันเลนน้ําทะเลกับครอบครัวของฉัน ในตอนเย็นเราเดินรอบๆ
เมือง จากนั้นเราก็ไปรับประทานอาหารที่พิซซาฮัท เราสนุกกันมาก
2. On Sunday I went to visit my grandparents in Kanchanaburi. I like my
grandparents because they always give me a present when I visit them. My
grandfather doesn’t work now because he is retired. He is in his late seventies. My
grandmother is in her seventies too. We went to Kanchanaburi by car. It took
more than two hours to drive there. I was tired when we arrived and a little
bored. While my parents chatted with my grandparents, I played with my cousins.
Then, after lunch, we went to visit a waterfall. We played in the water and had
really good fun. It was dark by the time we got back home. I enjoyed myself.
เมื่อวันอาทิตยฉันไปเยี่ยมคุณปูคุณยา (คุณตาคุณยาย) ที่กาญจนบุร ี ฉันชอบ คุณปูคุณยา
(คุณตาคุณยาย) เพราะทา นมักจะใหของขวัญฉันเปนประจําเวลาที่ฉันไปเยี่ยมพวกทาน คุณปู
(คุณตา) ของฉันไมไดทํางานแลวตอนนี้เพราะทานเกษียณแลว ทานมีอายุเจ็ดสิบกวาป คุณ
ยา (คุณยาย) ของฉันก็มีอายุ 70 กวาปเชนกัน เราเดินทางไปกาญจนบุรีโดยรถยนต ใชเวลา
มากกวา 2 ชั่ว โมงกวาจะไปถึง ฉันรูสึกเหนื่อยและเบื่อเล็กนอยตอนที่เราไปถึง ขณะที่คุณพอ
คุณแมของฉันกํา ลังคุยกับคุณปูคุณยา (คุณตาคุณยาย)ของฉัน ฉันก็เลนอยูกับลูกพี่ลูกนอง
ของฉัน จากนั้นหลังอาหารกลางวันเราก็ไปเที่ยวน้ําตก เราเลนน้ําและสนุกกันมาก ตอนที่เรา
กลับมาถึงบานก็มืดแลว ฉันรูสึกเพลิดเพลิน
3. Yesterday I went to Bangkok with my father and younger brother. We visited
Dusit Zoo. We walked around and saw many animals. My favourite animal was
the giraffe. It has a very long neck. My brother was scared of the snakes. He
doesn’t like them. After lunch, we fed the fish and then we went on a boat on the
lake. That was really fun. We stayed at the zoo for nearly 3 hours. When we went
home, we were tired so we slept on the bus.
เมื่อวานนี้ฉันไปกรุงเทพกับคุณพอและนองชาย เราไปเที่ยวสวนสัตวดุสิต เราเดินรอบๆและ
ไดเห็นสัตวมากมาย สัตวที่ฉันชอบคือยีราฟ มันมีคอยาวมาก นองชายของฉันกลัวงู เขาไม
ชอบพวกมัน หลังอาหารกลางวันเราใหอาหารปลา จากนั้นเราลงเรือในทะเลสาบ ซึ่งสนุกมาก
เราอยูที่สวนสัตวเกือบ 3 ชั่วโมง ตอนเรากลับบานเรารูสึกเหนื่อยเราจึงหลับบนรถประจําทาง
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