




Reading Words 1 - What’s At Home? คู่มือค าศัพท์ 1 - อะไรบา้งทีอ่ยู่ในบา้น

Content สารบญั

Family ครอบครัว

House บ้าน

Bedroom ห้องนอน

Bathroom ห้องน ้า

Living Room ห้องนั่งเล่น

Kitchen ห้องครัว

Clothes เคร่ืองนุ่งห่ม

Shoes and Hats รองเท้าและหมวก

Daily Necessities ส่ิงของทีใ่ช้ในชีวิตประจ้าวัน

Food and Drinks อาหารและเคร่ืองด่ืม

Refreshments อาหารว่าง

Vegetables ผักต่างๆ

Fruits ผลไม้

Movies ภาพยนตร์

Music ดนตรี

P4 หน้า 4

Family ครอบครัว

1. uncle 1. ลุง

2. aunt 2. ป้า

3. grandson 3. หลานชาย

4.  granddaughter 4. หลานสาว

5. sister 5. น้องสาว/ พีส่าว

6. mother 6. คุณแม่

7. father 7. คุณพอ่

8. son 8. ลูกชาย

P5 หน้า5

Home บา้น
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cousin หลาน

9. grandmother 9. คุณยาย

10. grandfather 10. คุณตา

11. daughter 11. ลูกสาว

12. brother 12. พีช่าย/น้องชาย

13. husband 13. สามี

14.  wife 14. ภรรยา

P6 หน้า 6

House บา้น

1. attic   1. ห้องใต้หลังคา

2. bedroom 2. ห้องนอน

3. gate 3. ประตูรั ว

4. door 4. ประตูบ้าน

5. garage 5. โรงรถ

6. window 6. หน้าต่าง

7. yard 7. ลานบ้าน

8. lawn 8. สนามหญ้า

9. fence 9. รั ว

10. wall 10. ผนัง

11. roof 11. หลังคา

P7 หน้า7

Home บา้น

12. balcony 12. ระเบียง

13. living room 13. ห้องนั่งเล่น

14.  storage room 14. ห้องเกบ็ของ

15. kitchen 15. ห้องครัว

16. skylight 16. ช่องกระจกรับแสงสว่าง

17. bathroom 17. ห้องน ้า
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P8 หน้า 8

Bedroom ห้องนอน

1. window 1. หน้าต่าง

2. shutters 2. บานเกล็ดประตูหน้าต่าง

3. curtain 3. ผ้าม่าน

4.  bed 4. เตียง

5. rug 5. พรม

6. mattress 6. ฟกู

7. blanket 7. ผ้าห่ม

8. quilt 8. ผ้านวมคลุมเตียง

9. floor 9. พื นห้อง

10. slipper 10. รองเท้าแตะใส่ในห้อง

11. carpet 11. พรมปูพื น

12. bedspread 12. ผ้าคลุมเตียง

13. pajamas 13. ชุดเสื อกางเกงนอน

14.  pillow 14.  หมอน

15. sheet 15. ผ้าปูทีน่อน

P9 หน้า 9

Home บา้น

16. lamp 16. โคมไฟ

17. cushion 17. เบาะรองนั่ง

18. desk 18. โต๊ะ

19. radiator 19. ช่องระบายความร้อน

20. alarm clock 20. นาฬิกาปลุก

21. wardrobe 21. ตู้เสื อผ้า

22. ceiling 22. เพดาน

23. nightstand 23. โต๊ะขา้งเตียง

24.  mat 24.  เส่ือ
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P10 หน้า10

Bathroom ห้องน  า

1. bathtub 1. อา่งอาบน ้า

2. tap 2. กอ๊กน ้า

3. dressing table 3. โต๊ะเคร่ืองแป้ง

4. shower 4. ฝักบัว

5. mirror 5. กระจก

6. towel 6. ผ้าขนหนู

7. washbasin 7. อา่งล้างหน้า

8. toilet 8. สุขา/ห้องน ้า

9. bath towel 9. ผ้าขนหนูอาบน ้า

10. toilet paper 10. กระดาษช้าระ

P11 หน้า11

Home บา้น

11. sponge 11. ฟองน ้า

12. towel rail 12. ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

13. shampoo 13. แชมพสูระผม

14. bathrobe 14. เสื อคลุมอาบน ้า

15. thermometer 15. ปรอท/เคร่ืองวัดอณุหภูมิ

16. back brush 16. แปรงถหูลัง

17. toothbrush 17. แปรงสีฟนั

18. comb 18. หวี

19. toothpaste 19. ยาสีฟนั

20. trash can 20. ถงัขยะ

21. hair dryer 21. เคร่ืองเป่าผม

P12 หน้า12

Living Room ห้องน่ังเล่น

1. bookcase 1. ชั นวางหนังสือ

2. sofa 2. โซฟา
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3. armchair 3. เกา้อี นวม

4. tea table 4. โต๊ะน ้า ชา

5. telephone 5. โทรศัพท์

6. DVD player 6. เคร่ืองเล่นดีวีดี

7. teapot 7. กาน ้า ชา

8. television/TV 8. โทรทัศน์/ทีวี

P13 หน้า13

Home บา้น

9. vacuum cleaner 9. เคร่ืองดูดฝุ่น

10. air conditioner 10. เคร่ืองปรับอากาศ/แอร์

11. cup 11. ถว้ย

12. table 12. โต๊ะ

13. remote control 13. รีโมท

14. chair 14. เกา้อี 

15. picture 15. ภาพถา่ย

P14 หน้า14

Kitchen ห้องครัว

1. plate 1. จาน

2. fork 2. ส้อม

3. spoon 3. ช้อน

4. bowl 4. ชามกลม

5. dishwasher 5. เคร่ืองล้างชาม/จาน

6. sink 6. อา่งล้างจาน

7. blender 7. เคร่ืองปัน่

8. knife 8. มีด

9. cup 9. ถว้ย

10. pan 10. กระทะ

11. chair 11. เกา้อี 

12. bottle 12. ขวด
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13. tablecloth 13. ผ้าปูโต๊ะ

14. microwave oven 14. เตาไมโครเวฟ

15. refrigerator 15. ตู้เยน็

P15 หน้า15

Home บา้น

16. toaster 16. เคร่ืองปิง้ขนมปัง

17. cruet 17. ขวดซอส

18. glass 18. แกว้น ้า

19. roaster/oven 19. เตาอบ

20. mixing bowl 20. ชามใหญ่ส้าหรับผสมอาหาร

21. kettle 21. กาน ้า

22. cutting board 22. เขยีงไม้

23. frying pan 23. กระทะทอด

24. stove 24. เตาไฟ

25. thermos 25. กระติกน ้าร้อน

26. close 26. ปิด

27. pot 27. หม้อ

P16 หน้า16

Clothes เครือ่งนุ่งห่ม

1. coat 1. เสื อโค้ท

2. jacket 2. เสื อแจก็เกต็

3. dress 3. ชุดกระโปรง

4. uniform 4. ชุดยนูิฟอร์ม

5. shirt 5. เสื อเชิ ต

6. T-shirt 6. เสื อยดื

7. raincoat 7. เสื อกนัฝน

P17 หน้า17

Clothing and Necessities เสื อผ้าและสิ่งทีจ่ าเปน็
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8. vest 8. เสื อกล้าม

9. sweater 9. เสื อกนัหนาวแขนยาวแบบถกั

10. suit 10. ชุดสูท

11. trousers 11. กางเกงขายาว

12. waistcoat 12. เสื อกั๊ก

13. skirt 13. กระโปรง

14. jeans 14. กางเกงยนีส์

P18 หน้า18

Shoes and Hats รองเท้าและรองเท้า

1. shoe 1. รองเท้า

2. lace 2. เชือกผูกรองเท้า

3. boot 3. รองเท้าบูทยาว

4. high heel 4. รองเท้าส้นสูง

5. slipper 5. รองเท้าแตะ

6. sandal 6. รองเท้าแตะรัดส้น

7. glove 7. ถงุมือ

8. mitten 8. ถงุมือชนิดไม่มีนิ ว

9. cap 9. หมวกแกป๊

P19 หน้า19

Clothing and Necessities เสื อผ้าและสิ่งทีจ่ าเปน็

10. hat 10. หมวก

11. scarf 11. ผ้าพนัคอ

12. sock 12. ถงุเท้า

13. stocking 13. ถงุน่อง

P20 หน้า20

Daily Necessities สิ่งของทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนั

1. soap dish 1. ทีร่องสบู่

2. washing powder 2. ผงซักผ้า
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3. nail clippers 3. ทีตั่ดเล็บ

4. razor 4. มีดโกน

5. blade 5. ใบมีด

6. scales 6. ตาชั่ง

7. vacuum cleaner 7. เคร่ืองดูดฝุ่น

8. hanger 8. ไม้แขวนเสื อ

9. rag 9. ผ้าขี ริ ว

10. shoe brush 10. แปรงขดัรองเท้า

P21 หน้า21

Clothes Necessities เสื อผ้าและสิ่งทีจ่ าเปน็

11. hair dryer 11. เคร่ืองเป่าผม

12. iron 12. เตารีด

13. glue 13. กาว

14. flashlight 14. ไฟฉาย

15. box 15. กล่อง

16. shelf 16. ชั นวาง

17. shopping bag 17. กระเป๋าจา่ยตลาด

18. broom 18. ไม้กวาด

P22 หน้า22

Food and Drinks อาหารและเครือ่งดื่ม

1. bread 1. ขนมปัง

2. cake 2. เค้ก

3. egg 3. ไข่

4. soup 4. ซุป

5. coffee 5. กาแฟ

6. milk 6. นม

7. tea 7. ชา

8. cola 8. น ้าอดัลม

9. beer 9. เบียร์
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10. juice 10. น ้าผลไม้

11. orange juice 11. น ้าส้ม

P23 หน้า23

Eating and Drinking อาหารและเครือ่งดิ่ม

12. wine 12. ไวน์

13. mineral water 13. น ้าแร่

14. soda water 14. น ้าโซดา

15. cheese 15. เนยแขง็

16. meat 16. เนื อสัตว์

17. yogurt 17. โยเกร์ิต/นมเปรี ยว

18. bacon 18. เบคอน

19. apple juice 19. น ้าแอปเปิล้

20. jam 20. แยม

21. salad 21. สลัด

P24 หน้า24

Refreshments ของวา่ง

1. pie 1. ขนมพาย

2. cookie 2. คุ้กกี 

3. sandwich 3. แซนด์วิช

4. puff 4. ขนมพฟั

5. egg tart 5. ทาร์ตไข่

6. toast 6. ขนมปังปิง้

7. biscuit 7. บิสกติ

P25 หน้า25

Eating and Drinking อาหารและเครือ่งดื่ม

8. waffle 8. วาฟเฟลิ

9. oatmeal 9. ขา้วโอต๊บด

10. sundae 10. ไอศกรีมซันเดย์
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11. sorbet 11. ไอศกรีมเชอร์เบท

12. custard 12. คัสตาร์ด

13. ice-cream 13. ไอศกรีม

14. milkshake 14. นมปัน่ผสมไอศกรีม/มิลค์เชค

P26 หน้า26

Vegetable ผัก

1. tomato 1. มะเขอืเทศ

2. bean 2. ถั่ว

3. carrot 3. แครอท

4. cucumber 4. แตงกวา

5. lettuce 5. ผักกาดหอม

6. broccoli 6. บร็อคโคลี

7. beet 7. หัวบีท

8. cabbage 8. กะหล้่าปลี

9. eggplant 9. มะเขอืม่วง

10. corn 10. ขา้วโพด

11. pumpkin 11. ฟกัทอง

P27 หน้า 27

Eating and Drinking อาหารและเครือ่งดื่ม

12. beetroot 12. บีทรูท

13. chive 13. ต้นหอม

14. celery 14. ขึ นฉา่ย

15. onion 15. หอมใหญ่

16. potato 16. มันฝร่ัง

17. mushroom 17. เห็ด

18. chili 18. พริก

19. radish 19. หัวไชเท้า

20. green pepper 20. พริกหยวก

21. leek 21. กระเทียมต้น
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22. garlic 22. กระเทียม

P28 หน้า 28

Fruits ผลไม้

1. pineapple 1. สัปปะรด

2. peach 2.  ลูกพชี

3. grapefruit 3. เกรฟฟรุ้ต

4. mango 4. มะม่วง

5. pear 5. สาล่ี

6. apple 6. แอปเปิล้

7. orange 7. ส้ม

8. banana 8. กล้วย

9. plum 9. พลัม

10. juicy peach 10. ลูกพชีฉ่้า

11. betel nut 11. หมาก

12. coconut 12. มะพร้าว

13. guava 13. ฝร่ัง

P29 หน้า 29

Eating and Drinking อาหารและเครือ่งดื่ม

14. strawberry 14. สตรอว์เบอร์ร่ี

15. loquat 15. มะยงชิด

16. watermelon 16. แตงโม

17. cherry 17. เชอร์ร่ี

18. waxberry 18. แว๊กซ์เบอร์ร่ี

19. lemon 19. มะนาว

20. papaya 20. มะละกอ

21. haw 21. ฮอร์ธอร์นเบอร์ร่ี

22. litchi 22. ลิ นจี่

23. kiwi fruit 23. กวีี

24.  persimmon 24.  ลูกพลับ
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25. apricot 25. แอปริคอท

P30 หน้า30

Movies ภาพยนตร์

1. action movie 1. หนังแอคชั่น

2. adventure movie 2. หนังผจญภัย

3. comedy movie 3. หนังตลก

4. romance movie 4. หนังโรแมนติก

5. drama movie 5. หนังดราม่า

P31 หน้า31

Movies and Music ภาพยนตร์และดนตรี

6. science fiction movie 6. หนังแนววิทยาศาสตร์

7. horror movie 7. หนังสยองขวัญ

8. documentary movie 8. หนังสารคดี

9. cartoon movie 9. หนังการ์ตูน

P32 หน้า32

Music ดนตรี

1. pop music 1. เพลงป๊อบ

2. country music 2. เพลงลูกทุง่

3. jazz 3. เพลงแจส๊

4. rock 4. เพลงร็อค

5. violin 5. ไวโอลิน

6. horn 6. ฮอร์น

7. piano 7. เปียโน

8. trumpet 8. ทรัมเป็ต

P33 หน้า33

Movies and Music ภาพยนตร์และดนตรี

9. guitar 9. กตีาร์
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10. flute 10. ฟลุต

11. drum 11. กลอง

12. accordion 12. หีบเพลงชัก

13. organ 13. ออร์แกน

pipe ขลุ่ย ปี่

instruments เคร่ืองดนตรี
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Reading Words 2 – Fun in Town คู่มือค าศัพท์ 2 - ความสนุกสนานในเมือง

Contents สารบญั

School โรงเรียน

Subjects วิชาเรียน

Campus วิทยาเขต

Library ห้องสมุด

Body ร่างกาย

Hospital โรงพยาบาล

Shop ร้านค้า

Stationary Shop ร้านขายเคร่ืองเขยีน

Hotel โรงแรม

Vehicles ยานพาหนะ

Railway Station สถานีรถไฟ

Airport สนามบิน

Street ถนน

Museum พพิธิภัณฑ์

Bank ธนาคาร

P4 หน้า4

School โรงเรียน

1. college 1. วิทยาลัย

2. class 2. ห้องเรียน

3. lesson 3. บทเรียน

4.  kindergarten 4. โรงเรียนอนุบาลศึกษา

5. primary school 5. โรงเรียนประถมศึกษา

6. middle school 6. โรงเรียนมัธยมศึกษา

7. timetable 7. ตารางเวลา

8. blackboard eraser 8. แปรงลบกระดาน

9. principal/president 9. ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่

10. university 10. มหาวิทยาลัย

11. homework 11. การบ้าน
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12. chalk 12. ชอล์ก

13. schoolgirl 13. นักเรียนหญิง

P5 หน้า5

Education การศึกษา

14. schoolboy 14. นักเรียนชาย

15. teacher 15. ครู/อาจารย์

16. classmate 16. เพือ่นร่วมห้อง

17. whiteboard 17. กระดานไวท์บอร์ด

18. student 18. นักเรียน

19. blackboard 19. กระดานด้า

20. exercise-book 20. สมุดแบบฝึกหัด

21. poster 21. โปสเตอร์

22. globe 22. ลูกโลก

23. map 23. แผนที่

24. calendar 24. ปฏิทิน

P6 หน้า 6

Subjects วชิาเรียน

1. English 1. วิชาภาษาองักฤษ

2. Chinese 2. วิชาภาษาจนี

3. mathematics 3. วิชาคณิตศาสตร์

4. physics 4. วิชาฟสิิกส์

5. biology 5. วิชาชีววิทยา

6. chemistry 6. วิชาเคมี

P7 หน้า7

Education การศึกษา

7. history 7. วิชาประวัติศาสตร์

8. science 8. วิชาวิทยาศาสตร์

9. music 9. วิชาดนตรี
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10. politics 10. วิชาการการเมืองการปกครอง

11. PE 11. วิชาพลศึกษา

12. art 12. วิชาศิลปะ

13. geography 13. วิชาภูมิศาสตร์

P8 หน้า8

Campus วทิยาเขต

1. school gate 1. ประตูโรงเรียน

2. security room 2. ห้องรักษาความปลอดภัย

3. auditorium 3. หอประชุม

4. principal’s office 4. ออฟฟศิอาจารยใ์หญ่

5. library 5. ห้องสมุด

6. teaching building 6. อาคารการเรียนการสอน

7. playground/sports field 7. สนามกฬีากลางแจง้

8. dining hall 8. โรงอาหาร

P9 หน้า9

Education การศึกษา

9. clinic 9. คลินิก

10. swimming pool 10. สระว่ายน ้า

11. stadium 11. สนามกฬีาในร่ม

12. tennis court 12. สนามเทนนิส

13. bulletin board 13. กระดานขา่ว

14.  football field 14. สนามฟตุบอล

15. basketball court 15. สนามบาสเกตบอล

P10 หน้า10

Library ห้องสมุด

1. reading room 1. ห้องอา่นหนังสือ

2. librarian 2. บรรณารักษ์

3. library card 3. บัตรห้องสมุด
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4. scanner 4. เคร่ืองสแกน

5. laptop 5. โน้ตบุก๊

P11 หน้า11

Education การศึกษา

6. newspaper 6. หนังสือพมิพ์

7. magazine 7. นิตยสาร

8. history book 8. หนังสือประวัติศาสตร์

9. dictionary 9. พจนานุกรม

10. comic book 10. หนังสือการ์ตูน

11. book shelf 11. ชั นวางหนังสือ

P12 หน้า12

Body ร่างกาย

1. head 1. ศีรษะ

2. eye 2. ตา

3. nose 3. จมูก

4. face 4. ใบหน้า

5. mouth 5. ปาก

6. tongue 6. ลิ น

7. lip 7. ริมฝีปาก

8. tooth 8. ฟนั

9. ear 9. หู

10. neck 10. คอ

11. hair 11. เส้นผม

12. beard 12. หนวด

P13 หน้า13

Health and Medicine สุขภาพและยารักษาโรค

13. arm 13. แขน

14. leg 14. ขา
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15. hand 15. มือ

16. foot 16. เท้า

17. hip 17. สะโพก

18. chest 18. หน้าอก

19. back 19. หลัง

20. shoulder 20. ไหล่

21. finger 21. นิ วมือ

22. knee 22. หัวเขา่

P14 หน้า14

Hospital โรงพยาบาล

1. doctor 1. หมอ

2. patient 2. ผู้ป่วย

3. thermometer 3. ปรอท/เคร่ืองวัดอณุหภูมิ

4. nurse 4. พยาบาล

5. stethoscope 5. เคร่ืองฟงัตรวจของแพทย์

6. medicine 6. ยา

7. bandage 7. ผ้าพนัแผล

8. tablet 8. ยาเม็ด

P15 หน้า15

Health and Medicine สุขภาพและยารักษาโรค

9. fever 9. เป็นไข้

10. headache 10. ปวดหัว

11. cough 11. ไอ

12. toothache 12. ปวดฟนั

13. sore throat 13. เจบ็คอ

14. stomachache 14. ปวดท้อง

P16 หน้า16

Shops ร้านค้า
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1. department store 1. ห้างสรรพสินค้า

2. shoes and hats store 2. ร้านขายรองเท้าและหมวก

3. clothing store 3. ร้านขายเสื อผ้า

4. watch and clock shop 4. ร้านขายนาฬิกา

5. drug store 5. ร้านขายยา

6. bookstore 6. ร้านขายหนังสือ

7. grocery store 7. ร้านขายของช้า

P17 หน้า17

Shop and Hotel ร้านค้าและโรงแรม

8. furniture shop 8. ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

9. eyeglasses store 9. ร้านขายแว่นตา

10. flower shop 10. ร้านขายดอกไม้

11. barber’s 11. ร้านตัดผม

12. photographer’s 12. ร้านถา่ยรูป

13. electrical appliance shop 13. ร้านขายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้

14. supermarket 14. ซุปเปอร์มาร์เกต

P18 หน้า18

Stationery Shop ร้านขายเครือ่งเขียน

1. pen 1. ปากกา

2. pencil 2. ดินสอ

3. ink 3. หมึก

4. paper 4. กระดาษ

5. notebook 5. สมุดบันทึก

6. knife 6. มีด

7. eraser 7. ยางลบ

8. pencil case 8. กบเหลาดินสอ

9. ruler 9. ไม้บรรทัด

10. white-out 10. น ้ายาลบค้าผิด

11. pencil case 11. กล่องดินสอ
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12. graph paper 12. กระดาษกราฟ

13. triangle 13. ไม้บรรทัดสามเหล่ียม

14.  double-sided tape 14. เทปกาวสองหน้า

15. glue 15. กาว

P19 หน้า19

Shop and Hotel ร้านค้าและโรงแรม

16. stapler 16. เคร่ืองเยบ็กระดาษ

17. paper clip 17. คลิปหนีบกระดาษ

18. marker 18. ปากกามาร์กเกอร์

19. calculator 19. เคร่ืองคิดเลข

20. thumbtack 20. หมุด

21. scissors 21. กรรไกร

22. paintbrush 22. พูก่นั/แปรงส้าหรับทาสี

23. folder 23. แฟม้

24.  paint 24. สี

P20 หน้า20

Hotel โรงแรม

1. lounge 1. เลานจ์/สถานทีน่ั่งพกั

2. information desk 2. โต๊ะประชาสัมพนัธ์

3. bar 3. บาร์

4.  hotel register book 4. สมุดลงทะเบียนเขา้พกัโรงแรม

5. registration form 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน

6. dining hall 6. ห้องรับประทานอาหาร

P21 หน้า21

Shop and Hotel ร้านค้าและโรงแรม

7. room number 7. หมายเลขห้อง

8. check-out 8. เช็คเอาท์ / ลงชื่อออก

9. check-in 9. เช็คอนิ / ลงชื่อเขา้
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10. room key 10. กญุแจห้อง

11. single room 11. ห้องเตียงเด่ียว

12. suite 12. ห้องสวีท

13. double room 13. ห้องเตียงคู่

14. standard room 14. ห้องพกัมาตรฐาน

P22 หน้า22

Vehicles ยานพาหนะ

1. bus 1. รถบัส

2. car 2. รถยนต์

3. jeep 3. รถจี๊ป

4. train 4. รถไฟ

5. truck 5. รถบรรทุก

6. helicopter 6. เฮลิคอปเตอร์

7. plane 7. เคร่ืองบิน

P23 หน้า23

Public Facilities สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ

8. ship 8. เรือ

9. bike 9. รถจกัรยาน

10. tricycle 10. รถสามล้อถบี

11. motorbike 11. รถจกัรยานยนต์

12. boat 12. เรือ

13. subway 13. รถไฟใต้ดิน

P24 หน้า24

Railway Station สถานีรถไฟ

1. track 1. รางรถไฟ

2. timetable 2. ตารางเวลา

3. compartment 3. ตู้โดยสารรถไฟ

4. trolley 4. รถเขน็
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5. one-way ticket 5. ต๋ัวเดินทางเทีย่วเดียว

6. round-trip ticket 6. ต๋ัวเดินทางไปกลับ

7. ticket office 7. ห้องขายต๋ัว

8. passenger 8. ผู้โดยสาร

9. conductor 9. ผู้ควบคุมขบวนรถ

P25 หน้า25

Public Facilities สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ

10. station master 10. นายสถานี

11. locomotive 11. หัวรถจกัร

12. porter 12. พนักงานขนกระเป๋า

13. van 13. รถบรรทุก

14.  underpass 14.  อโุมงค์ใต้ดิน

P26 หน้า26

Airport สนามบนิ

1. suitcase 1. กระเป๋าเสื อผ้า

2. baggage 2. กระเป๋าเดินทาง

3. boarding gate 3. ประตูขึ นเคร่ืองบิน

4. elevator 4. ลิฟต์

5. information desk 5. โต๊ะประชาสัมพนัธ์

6. passenger 6. ผู้โดยสาร

7. pilot 7. นักบิน

8. baggage 8. รถสัมภาระ

9. single ticket 9. ต๋ัวเทีย่วเดียว

10. ticket 10. ต๋ัว

P27 หน้า27

Public Facilities สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ

11. boarding pass 11. บัตรผ่านขึ นเคร่ือง/ต๋ัวโดยสาร

12. return ticket 12. ต๋ัวไปกลับ
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13. lounge 13. สถานทีน่ั่งพกั

14. terminal building 14. อาคารผู้โดยสาร

15. airport bus 15. รถบัสสนามบิน

16. passport 16. หนังสือเดินทาง

17. identity card 17. บัตรประชาชน

18. suit bag 18. กระเป๋าสะพาย

19. custom 19. ศุลกากร

20. airline company 20. บริษัทสายการบิน

21. radar 21. เรดาร์

22. trunk 22. กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่

23. airliner 23. เคร่ืองบินโดยสาร

24. shoulder bag 24. กระเป๋าสะพายไหล่

25. control tower 25. หอควบคุม

26. transpoart plane 26. เคร่ืองบินขนส่ง

P28 หน้า28

Street ถนน

1. road 1. ถนน

2. underpass 2. อโุมงค์ใต้ดิน

3. overpass 3. ทางยกระดับ

4. bus stop 4. ป้ายรถเมล์

5. parking 5. ลานจอดรถ

6. sidewalk 6. ทางเดิน

7. traffic lights 7. ไฟจราจร

8. crosswalk 8. ทางม้าลาย

9. street light 9. ไฟจราจร

10. road sign 10. ป้ายถนน

P29 หน้า29

Public Facilities สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ

11. passer-by 11. คนเดินทาง

25



12. police officer 12. เจา้หน้าทีต้่ารวจ

13. trash can 13. ถงัขยะ

14. telephone booth 14. ตู้โทรศัพท์

15. mail box 15. ตู้ไปรษณีย์

16. mail carrier 16. บุรุษไปรษณีย์

P30 หน้า30

Museum พิพิธภัณฑ์

1. antique 1. โบราณวัตถุ

2. fossil 2. ฟอสซิล

3. statue 3. รูปปัน้

4. picture 4. รูปภาพ

5. guide 5. ไกด์/มัคคุเทศก์

P31 หน้า31

Public Facilities สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ

6. guard 6. พนักงานรักษาความปลอดภัย

7. lighting system 7. ระบบแสงสว่าง

8. museum map 8. แผนทีพ่พิธิภัณฑ์

9. emergency exit 9. ทางออกฉกุเฉนิ

P32 หน้า32

Bank ธนาคาร

1. ATM (automatic teller machine) 1. เอทีเอม็/เคร่ืองเบิกถอนเงินอตัโนมัติ

2. alarm 2. สัญญาณเตือนภัย

3. counter 3. เคาน์เตอร์

4. adviser 4. ทีป่รึกษา/ผู้ให้ค้าปรึกษา

5. check 5.  ใบส่ังจา่ย

P33 หน้า33

Public Facilities สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ
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6. credit card 6. บัตรเครดิต

7. bank manager 7. ผู้จดัการธนาคาร

8. safe 8. ตู้เซฟ/ตู้นิรภัย

9. camera 9. กล้องวงจรปิด
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Reading Words 3. – Work It Out คู่มือค าศัพท์ 3 - มาออกก าลังกายกันเถอะ

Content สารบญั

Action (1) กริิยา การกระท้า (1)

Action (2) กริิยา การกระท้า (2)

Ball Games กฬีาเกี่ยวกบัลูกบอล

Athletics กฬีา

Track and Field กฬีาลู่และลาน

Water Sports กฬีาทางน ้า

Time เวลา

Weeks and Seasons สัปดาห์และฤดูกาล

Months เดือน

Festivals เทศกาล

Numbers จ้านวน

Colors and Shapes สีและรูปทรง

Properties คุณสมบัติ

Positions ต้าแหน่ง

P4 หน้า4

Action (1) กิริยา การกระท า (1)

1. stand 1. ยนื

2. walk 2. เดิน

3. sit 3. นั่ง

4. run 4. วิง่

5. lie 5. นอนลง

6. jump 6. กระโดด

P5 หน้า5

Actions การกระท า

7. eat 7. กนิ

8. play 8. เล่น

9. drink 9. ด่ืม
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10. laugh 10. หัวเราะ

11. cry 11. ร้องไห้

12. smile 12. ยิ ม

P6 หน้า6

Action (2) กิริยา การกระท า (2)

1. drag 1. ลาก

2. push 2. ผลัก

3. knock 3. เคาะ

4. draw 4. ดึง

5. beat 5. ตี

6. catch 6. จบั

7. clap 7. ตบมือ/ปรบมือ

8. point 8. ชี 

P7 หน้า7

Actions การกระท า

9. pick 9. เด็ด

10. tear 10. ฉกี

11. sweep 11. กวาด

12. touch 12. สัมผัส/แตะ

13. reach 13. ยื่น

14. wipe 14. เช็ด

15. climb 15. ปีน

16. kick 16. เตะ

P8. หน้า8

Ball Games กีฬาเก่ียวกับลูกบอล

1. table tennis 1. ปิงปอง

2. badminton 2. แบดมินตัน

3. volleyball 3. วอลเล่ยบ์อล
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4. baseball 4. เบสบอล

5. golf 5. กอล์ฟ

P9 หน้า9

Sports and Competitions กีฬาและการแข่งขัน

6. tennis 6. เทนนิส

7. rugby 7. รักปี้

8. handball 8. แฮนด์บอล

9. football 9. ฟตุบอล

10. hockey 10. ฮอกกี 

11. basketball 11. บาสเกตบอล

P10 หน้า10

Athletics กีฬา

1. horizontal bar 1. บาร์เด่ียว

2. flying rings 2. ห่วงลอยตัว

3. pommel horse 3. ม้าห/ูม้าหมุน

4. weight-lighting 4. การยกน ้าหนัก

5. parallel bars 5. บาร์คู่

P11 หน้า11

Sports and Competitions กีฬาและการแข่งขัน

6. boxing 6. มวย

7. judo 7. ยโูด

8. wrestling 8. มวยปล ้า

9. fencing 9. ฟนัดาบ

P12 หน้า12

Track and Field กีฬาลู่และลาน

1. race 1. การวิง่แขง่

2. jump 2. กระโดด
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3. the high jump 3. กระโดดสูง

4. the long jump 4. กระโดดไกล

5. walking race 5. การแขง่ขนักรีฑาประเภทเดิน

P13 หน้า13

Sports and Competitions กีฬาและการแข่งขัน

6. triple jump 6. เขยง่กา้วกระโดด

7. pole vault 7. กระโดดค ้าถอ่

8. shot put 8. กฬีาทุม่น ้าหนัก

9. the discus 9. กฬีาขว้างจกัร

P14 หน้า14

Water Sports กีฬาทางน  า

1. swimming lane 1. ช่องแบ่งทีส่ระว่ายน ้า

2. swimming ring 2. ห่วงว่ายน ้า

3. bathing 3. ชุดว่ายน ้า

4. bathing cap 4. หมวกอาบน ้า

5. stopwatch 5. นาฬิกาจบัเวลา

6. lifeguard 6. ผู้ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกบักจิกรรมทางน ้า

P15 หน้า15

Sports and Competitions กีฬาและการแข่งขัน

7. water polo 7. โปโลน ้า

8. backstroke 8. ท่ากรรเชียง

9. diving 9. การด้าน ้า

10. breaststroke 10. ท่ากบ

11. butterfly stroke 11. ท่าผีเสื อ

P16 หน้า16

Times เวลา

1. hour/ minute/ second 1. ชั่วโมง / นาที / วินาที
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2. clock 2. นาฬิกา

3. sunrise 3. พระอาทิตยข์ึ น

4. morning 4. ตอนเช้า

5. noon 5. เทีย่ง

P17 หน้า17

Time and Festivals เวลาและเทศกาล

6. afternoon 6. ตอนบ่าย

7. dusk 7. ช่วงกอ่นหัวค้่า

8. evening 8. ตอนเยน็

9. night 9. ตอนกลางคืน

10. midnight 10. เทีย่งคืน

P18 หน้า18

Weeks and Seasons สัปดาห์และฤดูกาล

1. Sunday 1. วันอาทิตย์

2. Monday 2. วันจนัทร์

3. Tuesday 3. วันอาคาร

4. Wednesday 4. วันพธุ

5. Thursday 5. วันพฤหัสบดี

6. Friday 6. วันศุกร์

7. Saturday 7. วันเสาร์

P19 หน้า19

Times and Festivals เวลาและเทศกาล

8. spring 8. ฤดูใบไม้ผลิ

9. summer 9. ฤดูร้อน

10. autumn 10. ฤดูใบไม้ร่วง

11. winter 11. ฤดูหนาว
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P20 หน้า20

Months เดือน

1. January 1. มกราคม

2. February 2. กมุภาพนัธ์

3. March 3. มีนาคม

4. April 4. เมษายน

5. May 5. พฤษภาคม

6. June 6. มิถนุายน

7. July 7. กรกฎาคม

8. August 8. สิงหาคม

9. September 9. กนัยายน

10. October 10. ตุลาคม

11. November 11. พฤศจกิายน

12. December 12. ธันวาคม

P22 หน้า22

Festivals เทศกาล

1. Spring Festival 1. เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

2. Christmas 2. วันคริสต์มาส

3. Christmas Eve 3. วันกอ่นวันคริสมาสต์

4.  New Year’s Eve 4. วันส่งท้ายปีเกา่

5. Easter 5. วันอสีเตอร์ (วันระลึกถงึการคืนชีพของพระเยซู)

6. Sabbath 6. วันสะบาโต

7. Halloween 7. วันฮาโลวีน

8. Thanksgiving Day 8. วันขอบคุณพระเจา้

9. New Year 9. วันปีใหม่

10. Valentine’s Day 10. วันวาเลนไทน์

P23 หน้า23

Time and Festivals เวลาและเทศกาล

11. Mother’ Day 11. วันแม่
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12. Father’s Day 12. วันพอ่

13. Teacher’s Day 13. วันไหว้ครู

14. summer vacation 14. วันหยดุฤดูร้อน

15. winter vacation 15. วันหยดูฤดูหนาว

P24 หน้า24

Numbers จ านวน

1. one 1. หนึ่ง

2. two 2. สอง

3. three 3. สาม

4. four 4. ส่ี

5. five 5. ห้า

6. six 6. หก

7. seven 7. เจด็

8. eight 8. แปด

9. nine 9. เกา้

10. ten 10. สิบ

11. eleven 11. สิบเอด็

12. twelve 12. สิบสอง

P25 หน้า25

Numbers, Colors, Properties and Position จ านวน สี คุณสมบตัิ และต าแหน่ง

13. thirteen 13. สิบสาม

14.  fourteen 14.  สิบส่ี

15. fifteen 15. สิบห้า

16. sixteen 16. สิบหก

17. seventeen 17. สิบเจด็

18. eighteen 18. สิบแปด

19. nineteen 19. สิบเกา้

20. twenty 20. ยี่สิบ

21. thirty 21. สามสิบ
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22. forty 23. ส่ีสิบ

23. fifty 23. ห้าสิบ

24. sixty 24. หกสิบ

25. seventy 25. เจด็สิบ

26. eighty 26. แปดสิบ

27. ninety 27. เกา้สิบ

28. hundred 28. หนึ่งร้อย

29. thousand 29. หนึ่งพนั

30. million 30. หนึ่งล้าน

P26 หน้า26

Colors and Shapes สีและรูปทรง

1. red 1. สีแดง

2. yellow 2. สีเหลือง

3. blue 3. สีฟา้

4. green 4. สีเขยีว

5. white 5. สีขาว

6. black 6. สีด้า

7. brown 7. สีน ้าตาล

8. pink 8. สีชมพู

9. purple 9. สีม่วง

10. navy blue 10. สีกรมท่า

11gray 11. สีเทา

12. curve 12. เส้นโค้ง

13. line 13. เส้น

14. roundness 14. ทรงกลม

P27 หน้า27

Numbers, Colors, Properties and Position จ านวน สี คุณสมบตัิ และต าแหน่ง

15. oval 15. รูปไข่

16. square 16. ส่ีเหล่ียมจตุรัส
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17. triangle 17. สามเหล่ียมด้านเท่า

18. trapezoid 18. รูปส่ีเหล่ียมคางหมู

19. rectangle 19. ส่ีเหล่ียมผืนผ้า

20. pentagon 20. ห้าเหล่ียม

21. polygon 21. รูปหลายเหล่ียม

22. diamond 22. รูปทรงเพชรส่ีเหล่ียม

23. parallelogram 23. ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน

24. cube 24. ลูกบาศก์

25. sphere 25. รูปทรงกลม

26. cylinder 26. รูปทรงกระบอก

P28 หน้า28

Properties คุณสมบตัิ

1. big 1. ใหญ่

2. small 2. เล็ก

3. good 3. ดี

4.  bad 4. เสีย

5. fat 5. อว้น

6. hot 6. ร้อน

7. cold 7. หนาว

8. thin 8. ผอม

9. cool 9. เยน็

10. warm 10. อบอุ่น

P29 หน้า29

Numbers, Colors, Properties and Position จ านวน สี คุณสมบตัิ และต าแหน่ง

11. short 11. สั น

12. long 12. ยาว

13. far 13. ไกล

14. near 14. ใกล้

15. tall 15. สูง
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16. short 16. เตี ย

17. old 17. เกา่

18. new 18. ใหม่

19. old 19. แก่

20. young 20. เยาว์

P30 หน้า30

Positions ต าแหน่ง

1. north 1. ทางทิศเหนือ

2. south 2. ทางทิศใต้

3. east 3. ทางทิศตะวันออก

4. west 4. ทางทิศตะวันตก

5. front 5. ด้านหน้า

6. back 6. ด้านหลัง

P31 หน้า31

Numbers, Colors, Properties and Position จ านวน สี คุณสมบตัิ และต าแหน่ง

7. left 7. ด้านซ้าย

8. right 8. ด้านขวา

9. middle 9. กลาง

10. top 10. ด้านบน

11. bottom 11. ด้านล่าง
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Reading Words 4.  – Nature and Machine คู่มือค าศัพท์ 4 - ธรรมชาติและเครือ่งจักรกล

Content สารบญั

Mammals สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม

Birds and Insects นกและแมลง

Prehistoric Life ยคุกอ่นประวัติศาสตร์

Plants พชืพนัธุ์

The Universe จกัรวาล

Space Flight ท่องอวกาศ

The earth โลก

Topography ภูมิประเทศ

Weather สภาพอากาศ

Disasters ภัยพบิัติ

Countries ประเทศต่างๆ

Services and Arms ทหารและอาวุธ

Weapons and Equipment อาวุธและยทุโธปกรณ์

P4 หน้า4

Mammals สัตวเ์ลี ยงลูกด้วยนม

1. tiger 1. เสือ

2. lion 2. สิงโต

3. bear 3. หมี

4. leopard 4. เสือดาว

5. wolf 5. หมาป่า

6. monkey 6. ลิง

7. orangutan 7. ลิงอรัุงอตัุง

8. elephant 8. ช้าง

9. rhinoceros 9. แรด

10. whale 10. วาฬ

11. dolphin 11. โลมา

12. hippopotamus 12. ฮิปโปโปเตมัส

13. seal 13. สิงโตทะเล
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14.  zebra 14.  ม้าลาย

15. cow 15. วัว

16. camel 16. อฐู

17. deer 17. กวาง

18. walrus 18. ช้างน ้า

19. fox 19. หมาจิ งจอก

20. sheep 20. แกะ

P5 หน้า5

Animals and Plants สัตวต์่างๆ และพืชพันธุ์

21. horse 21. ม้า

22. goat 22. แพะ

23. pig 23. หมู

24. dog 24. หมา/สุนัข

25. cat 25. แมว

26. panda 26. แพนด้า

27. rabbit 27. กระต่าย

28. kangaroo 28. จงิโจ้

29. squirrel 29. กระรอก

30. mouse 30. หนู

31. bat 31. ค้างคาว

P6 หน้า6

Birds and Insects นกและแมลง

1. chicken 1. ไก่

2. duck 2. เป็ด

3. goose 3. ห่าน

4. parrot 4. นกแกว้

5. seagull 5. นกนางนวล

6. swan 6. หงส์

7. penguin 7. เพนกวิน
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8. pigeon 8. นกพริาบ

9. peacock 9. นกยงู

10. turkey 10. ไกง่วง

11. crow 11. อกีา

12. owl 12. นกฮูก

13. sparrow 13. นกกระจอก

14.  swallow 14.  นกนางแอน่

15. woodpecker 15. นกหัวหวาน

P7 หน้า7

Animals and Plants สัตวต์่างๆ และพืชพันธุ์

16. bee 16. ผึ ง

17. butterfly 17. ผีเสื อ

18. ant 18. มด

19. bug 19. แมง

20. dragonfly 20. แมลงปอ

21. locust 21. ต๊ักแตน

22. mosquito 22. ยงุ

23. fly 23. แมลงวัน

24. spider 24. แมงมุม

P8 หน้า8

Prehistoric Life ชีวติยคุก่อนประวตัิศาสตร์

1. fossil 1. ฟอสซิล

2. brontosaurus 2. บรอนโตซอรัส

3. stegosaurus 3. สเตโกซอรัส

4. horned dinosaur 4. ไดโนเสาร์มีเขา

5. ankylosaurus 5. แองคิโลซอรัส

6. triceratops 6. ไทรเซอราทอปส์
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P9 หน้า9

Animals and Plants สัตวต์่างๆ และพืชพันธุ์

7. tyrannosaurus 7. ไทรแรนโนซอรัส

8. iguanodon 8. อกิวัโนดอน

9. pterosaur 9. เทอโรซอร์

10. plesiosaurus 10. เพลซิโอซอรัส (เนสซ่ี)

11. psittacosaurus 11. ซิตตะโกซอรัส

P10 หน้า10

Plants พืชพันธุ์

1. tree 1. ต้นไม้

2. forest 2. ผืนป่า

3. azalea 3. อาซาเลีย

4. grass 4. หญ้า

5. bush 5. พุม่ไม้

6. carnation 6. ดอกคาร์เนชั่น

7. chrysanthemum 7. ดอกเบญจมาศ

8. stramonium 8. ต้นดาตูรา

9. orchid 9. กล้วยไม้

10. lily 10. ดอกรูปกรวย

11. peony 11. ดอกพโีอนิ

12. tulip 12. ต้นทิวลิป

13. balsam 13. ต้นเทียน

14.  rose 14.  กหุลาบ

P10 หน้า10

Plants พืชพันธุ์

15. violet 15. ดอกไวโอเลต

16. wheat 16. ขา้วสาลี

17. corn 17. ขา้วโพด

18. rye 18. ขา้วไร
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19. oats 19. ขา้วโอต๊

20. cotton 20. ฝ้าย

21. barley 21. ขา้วบาร์เลย์

22. sorghum 22. ขา้วฟา่ง

23. peanut 23. ถั่วลิสง

24. sesame 24. งา

25. sunflower 25. ดอกทานตะวัน

grain เมล็ดขา้ว

crop พชืผล

P11 หน้า11

The Universe จักรวาล

1. the solar system 1. ระบบสุริยะ

2. star 2. ดาว

3. sun 3. ดวงอาทิตย์

4. moon 4. ดวงจนัทร์

5. the earth 5. โลก

P12 หน้า12

The Universe and Space Flight อวกาศและยานอวกาศ

6. satellite 6. จานดาวเทียม

7. meteor shower 7. ฝนดาวตก

8. meteor 8. ดาวตก

9. comet 9. ดาวหาง

10. Mercury 10. ดาวพธุ

11. Mars 11. ดาวองัคาร

12. Venus 12. ดาวศุกร์ ( ดาวพระศุกร์ )

13. Jupiter 13. ดาวพฤหัสบดี

14.  Saturn 14.  ดาวเสาร์

15. Uranus 15. ดาวมฤตยู

16. Pluto 16. ดาวพลูโต

42



17. Neptune 17. ดาวเกตุ

P14. หน้า14.

Space Flight ยานอวกาศ

1. space 1. อวกาศ

2. space shuttle 2. กระสวยอวกาศ

3. rocket 3. จรวด

4. capsule 4.  ส่วนของยานอวกาศทีน่ักบินอวกาศอยู่

5. solar panel 5. แผงพลังงานแสงอาทิตย์

P15 หน้า15

The Universe and Space Flight อวกาศและยานอวกาศ

6. launch pad 6. แท่นยงิจรวดขปีนาวุธ

7. International Space Station 7. สถานีอวกาศนานาชาติ

8. space telescope 8. กล้องโทรทัศน์อวกาศ

9. astronaut 9. นักบินอวกาศ

10. spacesuit 10. ชุดอวกาศ

P16 หน้า16

The Earth โลก

1. equator 1. เส้นศูนยสู์ตร

2. the South Pole 2. ขั วโลกใต้

3. the North Pole 3. ขั วโลกเหนือ

4. Europe 4. ยโุรป

5. parallel 5. เส้นขนาน

6. Asia 6. เอเชีย

7. North America 7. อเมริกาเหนือ

8. South America 8. อเมริกาใต้

P17 หน้า17

The Universe and Space Flight อวกาศและยานอวกาศ
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9. meridian 9. เส้นเมอริเดียน

10. Africa 10. แอฟริกา

11. Oceania 11. โอเชียเนีย

12. the Arctic Ocean 12. มหาสมุทรอาร์กติก

13. the Indian Ocean 13. มหาสมุทรอนิเดีย

14. the Pacific Ocean 14. มหาสมุทรแปซิฟกิ

15. the Atlantic Ocean 15. มหาสมุทรแอตแลนติก

P18 หน้า18

Topography ภูมิประเทศ

1. globe 1. ลูกโลก

2. continent 2. ทวีป

3. coast 3. ชายฝ่ัง

4. island 4. เกาะ

5. mountain 5. ภูเขา

P19 หน้า19

Geography ภูมิประเทศ

6. valley 6. หุบเขา

7. lake 7. ทะเลสาบ

8. desert 8. ทะเลทราย

9. marsh 9. บึง/หนอง

10. virgin forest 10. ป่าดิบ

11. steppe 11. ทีร่าบกว้างใหญ่

P20 หน้า20

Weather สภาพอากาศ

1. wind 1. ลม

2. rain 2. ฝน

3. cloud 3. เมฆ

4. snow 4. หิมะ
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5. fog 5. หมอก

P21 หน้า21

Geography ภูมิประเทศ

6. frost 6. มีน ้าค้างแขง็

7. thunder 7. ฟา้ร้อง

8. lightning 8. ฟา้แลบ

9. rainstorm 9. พายฝุน

10. typhoon 10. ไต้ฝุ่น

P22 หน้า22

Disasters ภัยพิบตัิ

1. earthquake 1. แผ่นดินไหว

2. flood 2. น ้าท่วม

3. drought 3. ภัยแล้ง

4. mountain torrents 4. น ้าป่าไหล

5. mud-rock flow 5. ดินโคลนถล่ม

6. volcano eruption 6. ภูเขาไฟระเบิด

P23 หน้า23

Geography ภูมิประเทศ

7. landslide 7. ดินถล่ม/แผ่นดินถล่ม

8. hurricane 8. พายเุฮอร์ริเคน

9. sandstorm / duststorm 9. พายฝุุ่น

10. forest fire 10. ไฟป่า

11. tornado 11. พายหุมุนทอร์นาโด

P24 หน้า24

Countries ประเทศต่างๆ

1. the United Kingdom 1. สหราชอาณาจกัรองักฤษ

2. France 2. ประเทศฝร่ังเศส
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3. Italy 3. ประเทศอติาลี

4. Germany 4. ประเทศเยอรมัน

5. the United States of America 5. ประเทศสหรัฐอเมริกา

P25 หน้า25

Geography ภูมิประเทศ

6. Canada 6. ประเทศแคนาดา

7. Australia 7. ประเทศออสเตรเลีย

8. South Korea 8. ประเทศเกาหลีใต้

9. Japan 9. ประเทศญี่ปุน่

10. Russia 10. ประเทศรัสเซีย

P26 หน้า26

Services and Arms กองทัพและยทุโธปกรณ์

1. army 1. กองทัพ

2. navy 2. กองทัพเรือ

3. air force 3. กองทัพอากาศ

4.  infantry 4. ทหารราบ

5. armored force 5. กองก้าลังติดอาวุธ

6. artillery 6. กองปืนใหญ่

7. special troops 7. กองก้าลังพเิศษ

P27 หน้า27

Military การทหาร

8. naval fleet 8. เรือเดินสมุทร

9. naval air force 9. กองทัพเรืออากาศ

10. airborne troops 10. กองทัพอากาศ

11. submarine unit 11. หน่วยด้าน ้า

12. naval base 12. ฐานทัพเรือ

13. marine corps 13. นาวิกโยธิน
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P28 หน้า28

Weapons and Equipment อาวธุ

1. gun 1. ปืน

2. tank 2. รถถงั

3. aircraft carrier 3. เรือบรรทุกเคร่ืองบิน

4. battle plane 4. เคร่ืองบินรบ

5. battleship 5. เรือรบ

6. submarine 6. เรือด้าน ้า

7. fighter plane 7. เคร่ืองบินรบ

P29 หน้า29

Military การทหาร

8. bomber 8. เคร่ืองบินทิ งระเบิด

9. armed helicopter 9. เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ

10. stealth aircraft 10. เคร่ืองบินชิงทรัพย์

11. reconnaissance 11. เคร่ืองบินลาดตระเวน

12. laser weapon 12. อาวุธเลเซอร์

13. missile 13. ขปีนาวุธ (กระสุนปืน)

14.  atom bomb 14. ระเบิดปรมาณู
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Listen and Learn 5 – All about Me คู่มือการฟังและเรียนรูป้ระโยค 5 - เก่ียวกับตัวฉัน

Content สารบญั

What Is Your Name เธอชื่ออะไร

I Can ฉนัสามารถ

How Are You เธอเป็นอยา่งไรบ้าง

Happy Birthday สุขสันต์วันเกดิ

P4 หน้า4

What Is Your Name เธอชื่ออะไร

Ouch โอย๊

Hello! สวัสดี

Hi! สวัสดีจะ้

What is your name? เธอชื่ออะไร

My name is Ben. What is your name? ฉนัชื่อเบน  เธอชื่ออะไร

My name is Cassie. ฉนัชื่อแคซซี

P5 หน้า5

Hello! Ben. สวัสดี เบน

What is your name? เธอชื่ออะไร

My name is Emma. ฉนัชื่อเอมม่า

My name is Andy. ฉนัชื่อแอนดี 

Hello, Cassie. สวัสดี แคซซี

Hello! สวัสดีจะ๊

Hi. สวัสดี

P6 หน้า6

Let’s Practice มาท าแบบฝึกหัดกันเถอะ

Listen and Repeat. ฟังและพูดตาม

What is your name? เธอชื่ออะไร

My name is Ben. ฉนัชื่อเบน
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Practice with your Friends. ลองท าแบบฝึกหัดนี กับเพ่ือนของเธอ

What is your name? เธอชื่ออะไร

My name is… ฉนัชื่อ...

P7 หน้า7

Write your name. เขียนชื่อของเธอ

What is your name? เธอชื่ออะไร

My name is… ฉนัชื่อ

Draw a picture of yourself วาดรูปตัวเธอดูสิ

P8 หน้า 8

Let’s Practice มาท าแบบฝึกหัดกันเถอะ

Listen and point ฟังและชี ตาม

Who is he? เขาคือใคร

He is Ben. เขาคือเบน

Who is he? เขาคือใคร

He is Andy. เขาคือแอนดี 

Who is she? เธอคือใคร

She is Cassie. เธอคือแคซซี

Who is she? เธอคือใคร

She is Emma. เธอคือเอมม่า

P9 หน้า9

Chant. ลองออกเสียงตาม

1, 2, 3 หนึ่ง สอง สาม

Who is he? เขาคือใคร

He is Andy. เขาคือแอนดี 

1, 2, 3 หนึ่ง สอง สาม

1, 2, 3 หนึ่ง สอง สาม

Who is she? เธอคือใคร

She is Emma. เธอคือเอมม่า
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1, 2, 3 หนึ่ง สอง สาม

Teacher’s instructions ค าแนะน าส าหรับคุณครู

Make the paper puppets on Activity page สร้างหุน่กระดาษตามกจิกรรมในหน้า

 1.and say the chant again. 1.แล้วพดูขอ้ความตาม “ลองออกเสียงตาม” อกีครั ง

- Talk about your friends, using “He is …” or “She is …”. - พดูถงึเพือ่นๆ โดยใช้ค้าว่า เขาคือ (He is…) หรือ  เธอคือ (She

is…)

P10 หน้า10

Let’s Practice มาท าแบบฝึกหัดกันเถอะ

Look, Point and listen. ดู ชี ตาม และฟัง

Repeat and do it. พูดตามและท าตาม

Stand up. ยนืขึ น

Sit down. นั่งลง

Open your book. เปิดหนังสือของเธอ

Close your book. ปิดหนังสือของเธอ

P11 หน้า11

Play the game มาเล่นเกมกัน

If I say it, do it. If I don’t say it, don’t do it. ท้าตามในส่ิงทีช่ั นพดู  ถา้ชั นไม่ได้พดู เธอกไ็ม่ต้องท้า

Sit down! นั่งลง

Stand up! ยนืขึ น

P12 หน้า12

Letters and Sounds พยญัชนะและการออกเสียง

Look at the letters and say the words. ดูตัวพยญัชนะและออกเสียงค าศัพท์

Bb บี

Cc ซี

What sound does each word begin with? ค าศัพท์แต่ละค าศัพท์ขึ นต้นด้วยเสียงพยญัชนะอะไร

Listen ฟังสิ

Ben เบน
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book หนังสือ

Cassie แคซซี

Cat แมว

P13 หน้า13

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีพยญัชนะ แล้วลองเขียนตามด้วยตัวของเธอเอง

Bb บี

Cc ซี

Now practice writing the letters. ตอนนี เรามาฝึกเขียนตัวพยญัชนะกันเถอะ

Bb บี

Cc ซี

P14 หน้า14

I Can… ชั นสามารถ...

head ศีรษะ

hand มือ

body ร่างกาย

arm แขน

leg ขา

P15 หน้า15

Count how many body parts there are and write the

number under the picture.

อวยัวะต่างๆ ในร่างแต่ละส่วนมีจ านวนเท่าไหร่ เขียนเลข

จ านวนทีถู่กต้องใต้รูปภาพ

Listen and draw ฟังและวาดรูป

1 หนึ่ง

2 สอง

3 สาม

4 ส่ี
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P16 หน้า16

Learn and sing the song เรียนรูแ้ละร้องเพลงตาม

My Body ร่างกายของเรา

I put one arm in, and one arm out. ฉนัใส่แขนขา้งหนึ่งไว้ขา้งในและอกีขา้งหนึ่งไว้ขา้งนอก

I put one arm in and I shake it all about. ฉนัใส่แขนขา้งหนึ่งไว้ขา้งในและเขยา่มันไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและหมุนตัวไปมา

I can move all about. ฉนัเคล่ือนไหวไปมา

I put two arms in, and two arms out. ฉนัใส่แขนสองขา้งไว้ขา้งในและอกีสองขา้งไว้ขา้งนอก

I put two arms in and I shake them all about. ฉนัใส่แขนสองขา้งไว้ขา้งในและเขยา่ไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและหมุนตัวไป

I can move all about.  ฉนัเคล่ือนไหวไปมา

I put two arms in, and two arms out. ฉนัใส่แขนสองขา้งไว้ขา้งในและอกีสองขา้งออกขา้งนอก

I put two arms in and I shake them all about. ฉนัใส่แขนสองขา้งไว้ขา้งในและเขยา่ไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและหมุนตัวไป

I can move all about. ฉนัเคล่ือนไหวไปมา

I put one leg in, and one leg out. ฉนัใส่ขาขา้งหนึ่งไว้ขา้งในและอกีขา้งหนึ่งไว้ขา้งนอก

I put one leg in and I shake it all about. ฉนัใส่ขาขา้งหนึ่งไว้ขา้งในและอกีขา้งหนึ่งเขยา่ไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและหมุนตัวไป

I can move all about. ฉนัเคล่ือนไหวไปมา

P17 หน้า17

Learn and sing the song เรียนและร้องเพลง

I put two legs in, and two legs out. ฉนัใส่ขาทั งสองขา้งไว้ขา้งในและอกีสองขา้ออกขา้งนอก

I put two legs in and I shake them all about. ฉนัใส่ขาทั งสองขา้งไว้ขา้งในและฉนัเขยา่ไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและหมุนตัวไป

I can move all about. ฉนัเคล่ือนไหวไปมา

I put one head in, and one head out. ฉนัใส่หัวเขา้ไปและเอาหัวออกมา

I put two legs in and I shake it all about. ฉนัใส่ขาทั งสองขา้งไว้ขา้งในและฉนัเขยา่ไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและฉนัเคล่ือนไหวไปมา

I can move all about ฉนัเคล่ือนไหวไปมา
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I put one body in, and one body out. ฉนัใส่เขา้ไปในตัวและฉนัเอาออกมา

I put one body in and I shake it all about. ฉนัใส่เขา้ไปในตัวและฉนัเขยา่ไปมา

I clap my hands and I turn around. ฉนัปรบมือและฉนัเคล่ือนไหวไปมา

I can move all about. ฉนัเคล่ือนไหวไปมา

P18 หน้า18

Let's Practices ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures and say how many fingers there are. ดูทีรู่ปภาพและบอกวา่นิ วมือมีทั งหมดเท่าไหร่

P19 หน้า19

Say the chant and show the correct parts of the body. ร้องและแสดงส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้อง

10 fingers, 10 นิ วมือ

10 toes, 10 นิ วเท้า

1 mouth, 1 ปาก

1 nose, 1 จมูก

2 eyes and 2 ears. ตาสองขา้ง และ หูสองขา้ง

YES ! ใช่แล้ว

2 eyes and 2 ears ! ตาสองขา้งและหูสองขา้ง

P20 หน้า20

Let's practices ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. Say and do. ดูรูปภาพและฟังเสียง พูดประโยคและท าตามทีพู่ด

I can hop. ฉนัสามารถกระโดดขาเดียวได้

I can run. ฉนัสามารถวิง่ได้

I can jump. ฉนัสามารถกระโดดได้

I can skip. ฉนัสามารถกระโดดขา้มได้

I can walk. ฉนัสามารถเดินได้

P21 หน้า21

Play the game. เล่นเกมส์กัน

VS ต่อสู้กบั
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come on มาเถอะ, เร็วเขา้

P22 หน้า22

Letters and Sounds อักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและพูดค าศัพท์

What sound does each word begin with? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

Listen. ฟงั

nose จมูก

nine เกา้

head หัว

hand มือ

hop กระโดดขาเดียว

P23 หน้า23

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดด้วยนิ วมือของคุณ

Now practice writing the letters. เอาหละ ได้เวลาฝึกฝนการเขียนตัวอักษรต่างๆ

P24 หน้า24

How are you เปน็อยา่งไรบา้ง

Hello, Ben. How are you ? สวัสดี เบน เป็นอยา่งไรบ้าง

I am hungry. ฉนัหิว

Hello, Emma. How are you? สวัสดี เอมม่า เป็นอยา่งไรบ้าง

I am sad. Look. ฉนัเศร้า ดูสิ

Hello, Cassie. How are you? สวัสดี แคสซี เป็นอยา่งไรบ้าง

P25 หน้า25

I am tired. ฉนัเหนื่อย

Hello, Andy. How are you? สวัสดี แอนดี  เป็นอยา่งไรบ้าง

I am happy. Look. ฉนัมีความสุข  ดูสิ
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P26 หน้า26

Let's practices ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen and repeat ฟังและท าตาม

How are you? เป็นอยา่งไรบ้าง

I am sad. ฉนัเศร้า

Listen, point and repeat. ฟงั ชี และท้าตาม

Listen and do. ฟงัและท้า

P27 หน้า27

Practice with your friends. ฝึกฝนกับเพ่ือนของคุณ

How are you? เป็นอยา่งไรบ้าง

I am ฉนัเป็น/รู้สึก

sad เศร้า

tired เหนื่อย

happy มีความสุข

P28 หน้า28

Sing and act ร้องเพลงและแสดงท่าทาง

I Am Happy, You Are Happy ฉนัมีความสุข เธอมีความสุข

I am happy, you are happy, ฉนัมีความสุข เธอมีความสุข

Clap your hands. ปรบมือของเธอสิ

(Clap, Clap) ปรบมือ ปรบมือ

I am happy, you are happy, ฉนัมีความสุข เธอมีความสุข

Clap your hands. ปรบมือของคุณ

(Clap, Clap) ปรบมือ ปรบมือ

Clap your hands. ปรบมือของคุณ

(Clap, Clap) ปรบมือ ปรบมือ

I am sad, you are sad, ฉนัเศร้า เธอเศร้า

Cry and Cry. ร้องไห้ และ ร้องไห้

(boohoo) โฮ โฮ (เสียงร้องไห)้
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(Continue as verse 1) ท้าต่อเหมือนอนัแรก

P29 หน้า29

I am hungry, you are hungry, ฉนัหิว เธอหิว

Eat an apple. กนิแอปเปิล้

(munch, munch) เคี ยว เคี ยว

I am tired, you are tired, ฉนัเหนื่อย เธอเหนื่อย

Go to bed. ไปนอน

(nod nod) ผงกหัว ผงกหัว

(Continue as verse 1) ท้าต่อเหมือนอนัแรก

P30 หน้า30

Let's practices ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Play the game. เล่นเกมส์  !

One ! หนึ่ง  !

Two ! สอง  !

Three ! สาม  !

Four ! ส่ี  !

Seven ! เจด็  !

You lose ! เธอแพ ้!

P31 หน้า31

Listen and write the numbers. ฟังและเขียนตัวเลข

Look, listen and repeat. ดู ฟังและท าตาม

P32 หน้า32

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Count and say นับและพูด

How many happy faces can you see in each box ? แต่ละกล่องมีหน้ามีความสุขกี่หน้าทีคุ่ณเห็น

How many sad faces can you see in each box? แต่ละกล่องมีหน้าเศร้ากี่หน้าทีคุ่ณเห็น
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P33 หน้า33

Say these sounds. พูดเสียงเหล่านี 

Draw things that begin with the sounds. วาดสิ่งต่างๆออกเสียงขึ นต้นด้วยเสียงนี 

P34 หน้า34

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูอักษรแต่ละตัวและพูดค าศัพท์

What sound does each word begin with? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

Listen. ฟงั

Andy แอนดี 

Apple แอปเปิล้

sad เศร้า

six หก

seven เจด็

P35 หน้า35

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดด้วยนิ วมือของคุณ

Now practice writing the letters. ได้เวลาฝึกฝนการเขียนตัวอักษรกันแล้ว

P36 หน้า36

Happy Birthday สุขสันต์วนัเกิด

Happy Birthday ! สุขสันต์วันเกดิ !

How old are you? เธออายเุท่าไหร่ 

I am 5 years old. ฉนัอาย ุ5 ขวบ

Look, there are five candles on my cake. 1,2,3,4,5. ดูสิ, มีเทียนทั งหมด 5 เล่ม หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า

P37 หน้า37

How old are you ? คุณอายเุท่าไหร่ 

I am 4 years old. ฉนัอาย ุ4 ขวบ

I am 4 years old. ฉนัอาย ุ4 ขวบ

I am 6 years old. ฉนัอาย ุ6 ขวบ
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P38 หน้า38

Let's Practices ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen and repeat. ฟังและท าตาม

How old are you? คุณอายเุท่าไหร่ 

I am 5 years old. ฉนัอาย ุ5 ขวบ

Practice with your friends. ฝึกฝนกบัเพือ่นของคุณ

How old are you? คุณอายเุท่าไหร่ 

P39 หน้า39

Write how old you are and draw the same number of 

candles on the cake.
เขียนอายขุองคุณลงไปและวาดรูปเทียนบนเค้กตามจ านวนนั น

P40 หน้า40

Listen and sing the song. ฟังและร้องเพลง

Happy Birthday สุขสันต์วนัเกิด

Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกดิของคุณ

Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกดิของคุณ

Happy birthday. สุขสันต์วันเกดิ

Happy birthday. สุขสันต์วันเกดิ

Happy birthday to you ! สุขสันต์วันเกดิของคุณ

P42 หน้า42

Let's Practices ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

Happy birthday ! สุขสันต์วันเกดิ

Thank you. What is it ? ขอบคุณ มันคืออะไร

Open it. เปิดสิ

It is ball. มันคือลูกบอล

Happy birthday ! สุขสันต์วันเกดิ

Thank you. What is it ? ขอบคุณ มันคืออะไร

Open it. เปิดสิ
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It is kite. มันคือว่าว

P43 หน้า43

Listen and repeat. Look and say. ฟังและท าตาม ดูและพูด

What is it ? มันคืออะไร?

It is ball. มันคือลูกบอล

It is kite. มันคือว่าว

It is a ____. มันคือ

P44 หน้า44

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the pictures. ดูทีภ่าพ

Can you guess what they are ? พอจะเดาได้ไหมว่าพวกนั นคืออะไร

What do you want for your birthday ? คุณต้องการอะไรเป็นของขวัญในวันเกดิ

I want ฉนัต้องการ

P45 หน้า45

Look at the letters and say the words. ดูตัวอักษรและพูดค าศัพท์

What sound does each word begin with ? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

Listen. ฟงั

finger นิ วมือ

five ห้า

toe นิ วเท้า

ten สิบ

two สอง

P46 หน้า46

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดด้วยนิ วมือของคุณ

Now practice writing the letters. ฝึกฝนและเขียนตัวอักษรกันเถอะ
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Listen and Learn 6 – All around me คู่มือการฟังและเรียนรูป้ระโยค 6 - สิ่งรอบตัวฉัน

Content สารบญั

Colors สี

Things Around Me ส่ิงต่างๆรอบตัวฉนั

Shapes รูปร่าง

P4 หน้า4

Color สี

What are you doing, Ben ? คุณก้าลังท้าอะไรอยู่, เบน 

I am putting my cars away. ฉนัก้าลังเกบ็รถของฉนั

I put all the red cars into a red box. ฉนัเกบ็รถสีแดงทั งหมดไว้ในกล่องสีแดง

P5 หน้า5

I put all the yellow cars into a yellow box. ฉนัเกบ็รถสีเหลืองทั งหมดไว้ในกล่องสีเหลือง

I put all the blue cars into a blue box. ฉนัเกบ็รถสีฟา้/น ้าเงินทั งหมดไว้ในกล่องสีฟา้/น ้าเงิน

P6 หน้า6

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Count and say. นับและพูด

red cars. รถสีแดง

blue cars. รถสีฟา้/น ้าเงิน

yellow cars. รถสีเหลือง

I have some more cars that are different colors. ฉนัมีรถอกีจ้านวนหนึ่งทีม่ีหลากสี

an orange car รถสีส้ม

a green car รถสีเขยีว

a purple car รถสีม่วง

a pink car รถสีชมพู

P7 หน้า7

Look at the picture. Color the picture. ดูทีภ่าพ และระบายสีภาพ

What is it ? มันคืออะไร

A rainbow. สีรุ้ง
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P8 หน้า8

Listen and sing ฟังและร้องเพลง

I can sing a rainbow ฉันสามารถร้องเพลงสายรุง้ได้

Red and yellow and pink and green. สีแดงและสีเหลืองและสีชมพแูละสีเขยีว

Orange and purple and blue. สีส้มและสีม่วงและสีฟา้/น ้าเงิน

I can sing a rainbow. ฉนัสามารถร้องเพลงสายรุ้งได้

You can sing a rainbow, too. เธอสามารถร้องเพลงสายรุ้งได้เหมือนกนั

P8 หน้า8

Listen and sing ฟังและร้องเพลง

I can sing a rainbow ฉันสามารถร้องเพลงสายรุง้ได้

P10 หน้า10

Look and listen. ดูและฟัง

Look at this house. Come and paint the house with us, Cassie.
ดูทีภ่าพ มาและทาสีบ้านกบัเราสิ เคซซี

I don't like blue. ฉนัไม่ชอบสีฟา้/น ้าเงิน

What color do you like ? สีอะไรทีคุ่ณชอบ

I like yellow. ฉนัชอบสีเหลือง

But I like blue. แต่ฉนัชอบสีฟา้/สีน ้าเงิน

And I like red. ฉนัชอบสีแดง

P11 หน้า11

Let's paint it red. I like red. มาท้าให้มันเป็นสีแดงกนัเถอะ  ฉนัชอบสีแดง

I don't like red. ฉนัไม่ชอบสีแดง

What color do you like ? สีอะไรทีคุ่ณชอบ

I like blue. ฉนัชอบสีฟา้ / น ้าเงิน

Let's paint the house red yellow and blue! มาท้าบ้านให้เป็นสี แดง เหลือ และ ฟา้/น ้าเงินกนัเถอะ

P12 หน้า12

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !
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Listen and color. ฟังและระบายสี

blue สีฟา้/สีน ้าเงิน

pink สีชมพู

red สีแดง

orange สีส้ม

yellow สีเหลือง

green สีเขยีว

purple สีม่วง

P13 หน้า13

Listen and color the pictures. ฟังและระบายสีรูปภาพ

Color the fruit. ระบายสีผลไม้

What color should they be ? สีอะไรทีพ่วกนั นควรจะเป็น

P14 หน้า14

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและพูดค าศัพท์

What sound does each word begin? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

Listen. ฟงั

pear ลูกแพร์

pink สีชมพู

orange สีส้ม

rainbow สายรุ้ง

P15 หน้า15

Color the letters and draw them with your finger. ทาสีตัวอักษรและวาดด้วยนิ วมือของคุณ

Now practice writing the letters. มาฝึกฝนการเขียนตัวอักษรกันเถอะ

P16 หน้า16

Things Around Me สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน
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P17 หน้า17

What can you see in Ben's spaceship? คุณเห็นอะไรบา้งในยานอวกาศของเบน

P18 หน้า18

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and repeat. ฟัง ชี และท าตาม

chair เกา้อี 

table โต๊ะ

ball ลูกบอล

doll ตุ๊กตา

window หน้าต่าง

door ประตู

bed เตียง

bin ถงัขยะ

Can you find these things in Ben's spaceship? คุณสามารถหาส่ิงต่างเหล่านี ในยานอวกาศของเบนได้ไหม

Point and say. ชี และพดู

P19 หน้า19

Listen and color. ฟังและระบายสี

P20 หน้า20

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Have a guess! มาทายกันเถอะ !

Listen and check your guesses. ฟังและตรวจค าตอบกันเถอะ

What is it? มันคืออะไร

It is a มันคือ

P21 หน้า21

Look at the pictures. ดูทีรู่ปภาพ

Listen, point and repeat. ฟัง ชี และท าตาม

Where is the teddy bear? ตุ๊กตาหมีอยู่ทีไ่หน 
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P22 หน้า22

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and chant. ฟัง ชี และท าตาม

Where's Bear? ตุ๊กตาหมีอยู่ทีไ่หน 

Where's Bear? ตุ๊กตาหมีอยู่ทีไ่หน 

In the bin. อยู่ในถงัขยะ

Where's Bear? ตุ๊กตาหมีอยู่ทีไ่หน 

Behind the door. อยู่หลังประตู

There, there! นั่นไง, นั่นไง !

Under the table, อยู่ใต้โต๊ะ

On the chair ! อยู่บนเกา้อี  !

P23 หน้า23

Play the game. เล่นเกมส์กัน

Do what the teacher says ! ท้าส่ิงทีคุ่ณครูพดู

P24 หน้า24

Look at the picture. Count and say. ดูทีรู่ปภาพ นับและพูด

Ben's room is untidy. ห้องของเบนไม่เป็นระเบียบ

cars on the table รถอยู่บนโต๊ะ

cars on the bed รถอยู่บนเตียง

cars under the table รถอยู่ใต้โต๊ะ

cars under the bed รถอยู่ใต้เตียง

P25 หน้า25

cars under the chair รถอยู่ใต้เกา้อี 

car behind the door รถอยู่หลังประตู

cars on the chair รถอยู่บนเกา้อี 

cars in the bin รถอยู่ในถงัขยะ
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P26 หน้า26

Listen and sing. ฟังและร้องเพลง

This is silly Teddy Bear. นี่คือซิลลี

Silly Teddy bear always loses his honey. ตุ๊กตาหมีซิลลีท้าน ้าผึ งหายเสมอ

P27 หน้า27

Silly Teddy bear ตุ๊กตาหมีซิลลี

I am a silly teddy bear. ฉนัคือตุ๊กตาหมีซิลลี

I don't know where I left my honey. ฉนัไม่รู้ว่าฉนัทิ งน ้าผึ งของฉนัไว้ทีไ่หน

I left my honey. ฉนัท้าน ้าผึ งของฉนัหาย

I don't think it is funny. ฉนัไม่รู้สึกว่ามันน่าตลก

No, I don't think it is funny! ไม่ ! ฉนัไม่รู้สึกว่ามันตลก

I am a silly teddy bear. ฉนัคือตุ๊กตาหมีซิลลี

A silly, silly teddy bear. ซิลลี, ตุ๊กตาหมีซิลลี

A silly, silly teddy bear. ซิลลี, ตุ๊กตาหมีซิลลี

I'm a silly, silly teddy bear ! ฉนัคือซิลลี, ตุ๊กตาหมีซิลลี

P28 หน้า28

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Can you help Silly Teddy Bear find his honey? คุณสามารถช่วยตุ๊กตาหมีซิลลีหาน  าผึ งของเขาได้ไหม

Look at the pictures and say where the jars of honey are. ดูทีรู่ปภาพและพูดวา่โถน  าผึงอยู่ทีไ่หน

P30 หน้า30

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและพูดค าศัพท์

What sound does each word begin? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

Listen. ฟงั

under ใต้

window หน้าต่าง

door ประตู

65



P31 หน้า31

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดด้วยนิ วมือของคุณ

Now practice writing the letters. ฝึกเขียนตัวอักษรกันเถอะ

P32 หน้า32

Shapes รูปร่าง

P33 หน้า33

Where are Ben, Cassie, Andy and Emma? เบนอยู่ทีไ่หน, เคซซ่ี, แอนดี , เอมม่า ?

What can you see in the picture? คุณเห็นอะไรในรูปภาพ ?

P34 หน้า34

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen and repeat. ดู ฟังและท าตาม

Listen and color the pictures. ฟังและระบายสีรูปภาพ

swing ชิงช้า

see-saw ไม้กระดานหก

climbing frame เคร่ืองเล่นปีนป่าย

slide เคร่ืองเล่นล่ืนไถล

P35 หน้า35

Look and listen. ดูและฟัง

I can swing. ฉนัสามารถแกว่งได้

I can slide. ฉนัสามารถไถลได้

What can you do at the play ground. อะไรทีคุ่ณสามารถท้าได้ทีส่นามเด็กเล่น

I can go up and down. ฉนัสามารถขึ นและลงได้

I can climb. ฉนัสามารถปีนได้

P36 หน้า36

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Sing and act. ร้องและแสดงท่าทาง
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I can ฉันสามารถ

I can swing, swing, swing. ฉนัสามารถแกว่ง, แกว่ง, แกว่ง

I can swing. ฉนัสามารถแกว่ง

I can slide, slide, slide. ฉนัสามารถไถล,ไถล, ไถล

I can slide. ฉนัสามารถไถล

I can climb, climb, climb. ฉนัสามารถปีน,ปีน ปีน

I can climb. ฉนัสามารถปีน

And I can go up and down. และฉนัสามารถขึ นและลง

P37 หน้า37

Look at these shapes. ดูทีรู่ปร่างเหล่านี สิ

Listen and repeat. ฟังและท าตาม

circle วงกลม

triangle สามเหล่ียม

square สีเหล่ียมจตุรัส

Count and say นับและพูด

How many triangles can you see ? สามเหล่ียมจ้านวนเท่าไหร่ทีคุ่ณเห็น

How many circles can you see ? วงกลมจ้านวนเท่าไหร่ทีคุ่ณเห็น

How many squares can you see ? ส่ีเหล่ียมจตุรัสจ้านวนเท่าไหร่ทีคุ่ณเห็น

P38 หน้า38

The sad square สี่เหลี่ยมจตุรัสผู้เศร้าสร้อย

Hello, Circle. How are you? สวัสดี, วงกลม เป็นอยา่งไรบ้าง

I am hungry. ฉนัหิว

Then come with us and look for my pizza. งั นมากบัพวกเราสิ และไปหาพซิซ่ากนิกนั

What is wrong, Square? เกดิอะไรขึ น ส่ีเหล่ียมจตุรัส

I am sad. I have lost my pizza. Do you know where it is? ฉนัเศร้า ฉนัท้าพซิซ่าหาย คุณรู้ไหมมันอยู่ทีไ่หน

No,but I will help you look for it. ไม,่ แต่ฉนัจะช่วยเธอหามัน

I will eat it. ฉนัจะกนิมัน

Look into the box. ดูในกล่องสิ

I will eat it. ฉนัจะกนิมัน

67



This is not a pizza. This is an apple. นี่ไม่ใช่พซิซ่า นี่คือแอปเปิล้

My pizza ! พซิซ่าของฉนั !!

Look at the pictures and listen to the story. ดูทีรู่ปภาพและฟังเรือ่งราว

P39 หน้า39

Look on the table. ดูทีโ่ต๊ะสิ 

This is not a pizza. This is a cake. นี่ไม่ใช่พซิซา นี่คือเค้ก

Look under the chair. ดูทีใ่ต้เกา้อี สิ

This is not a pizza. This is a banana. นี่ไม่ใช่พซิซา นี่คือกล้วย

I will eat it. ฉนัจะกนิมัน

Look behind the door. ดูทีห่ลังประตูสิ

I will eat it. ฉนัจะกนิมัน

I am sad. I feel sick. ฉนัเศร้า ฉนัรู้สึกป่วย

Now I am hungry. ตอนนี ฉนัหิว

Look, I have got cookies for you. ดูสิ ฉนัมีคุกกี มาให้คุณด้วย

Now I am happy. ตอนนี  ฉนัมีความสุขแล้ว

P40 หน้า40

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the story and answer the questions. ดูทีเ่รือ่งราวและตอบค าถาม

Where is the cake ? เค้กอยู่ทีไ่หน

Where is the banana ? กล้วยอยู่ทีไ่หน

Where is the apple ? แอปเปิล้อยู่ทีไ่หน

Where is the pizza ? พซิซ่าอยู่ทีไ่หน

P41 หน้า41

Listen and say. ฟังและพูด

The king and queen of hearts องค์ราชาและองค์ราชินีของดวงใจ

Was making tarts ได้ท้าขนมทาร์ต (ขนมทีม่ีส่วนประกอบของแป้งทีท่้าให้ขนมฟู)

For her little cat. ให้ส้าหรับแมวตัวเล็ก
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The king of hearts องค์ราชาของดวงใจ

Ate all the tarts, ได้กนิทาร์ตทั งหมด

And now he's very fat. และตอนนี เขาอว้นมาก

P42 หน้า42

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and say. ดูและพูด

heart ดวงใจ/หัวใจ

cat แมว

door ประตู

bed เตียง

red สีแดง

four ส่ี

fat อว้น

tart ทาร์ต (ขนมทีม่ีส่วนประกอบของแป้งทีท่้าให้ขนมฟู)

Now draw a line to match the rhyming words. ลากเส้นค าทีอ่อกเสียงสัมผัสคล้องจองกัน

P43 หน้า43

Listen and draw shapes in the room. ฟังและวาดรูปทรงลงไปในห้อง

P44 หน้า44

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและพูดค าศัพท์

What sound does each word begin with ? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

Listen. ฟงั

yellow สีเหลือง

king พระราชา

kite ว่าว

queen พระราชินี
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P45 หน้า45

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดด้วยนิ วมือของคุณ

Now practice writing the letters. มาฝึกเขียนตัวอักษรกันเถอะ !
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Listen and Learn 7 – Out and About คู่มือการฟังและเรียนรูป้ระโยค 7 - ข้างนอกและสิ่งต่างๆที่

เก่ียวข้อง

Content สารบญั

At the zoo ทีส่วนสัตว์

Food อาหาร

Goodbye ลากอ่น

P4 หน้า4

At the zoo ทีส่วนสัตว์

Look, the monkeys are climbing. ดูสิ พวกลิงก้าลังปีน

Look,the kangaroos are jumping. ดูสิ พวกจงิโจก้้าลังกระโดด

Look, the lions are eating. ดูสิ พวกสิงโตก้าลังกนิ

P5 หน้า5

Look, the rabbits are hopping. ดูสิ กระต่ายก้าลังกระโดดขาเดียว

Look, the elephants are walking. ดูสิ ช้างก้าลังเดิน

Yes, Ben. We can see. ใช่  เบน พวกเราเห็นแล้ว

P6 หน้า6

Look, the zebras are running. ดูสิ ม้าลายก้าลังวิง่

Look at the pandas. They are big ! ดูทีพ่วกแพนด้าสิ พวกเขาตัวใหญ่ !

Yes, Ben. We can see. ใช่ เบน พวกเราเห็นแล้ว

P7 หน้า7

Look at the snakes. They are long ! ดูทีพ่วกงูสิ พวกเขาตัวยาว !

Look, the penguins are swimming. ดูสิ พวกเพนกวินก้าลังว่ายน ้า

Look, Ben is sleeping. ดูสิ เบนก้าลังนอน

P8 หน้า8

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and say. ดูและพูด

elephant ช้าง
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rabbit กระต่าย

lion สิงโต

kangaroo จงิโจ้

monkey ลิง

zebra ม้าลาย

penguin นกเพนกวิน

snake งู

panda หมีแพนด้า

P9 หน้า9

Look and say. ดูและพูด

The monkeys are climbimg. พวกลิงจ้านวนหนึ่งก้าลังปีน

The elephants are walking. พวกช้างจ้านวนหนึ่งก้าลังเดิน

The rabbits are hopping. พวกกระต่ายจ้านวนหนึ่งก้าลังกระโดดขาเดียว

The kangaroos are jumping. พวกจงิโจจ้้านวนหนึ่งก้าลังกระโดด

The lions are eating. พวกสิงโตจ้านวนหนึ่งก้าลังกนิ

The zebras are running. พวกม้าลายจ้านวนหนึ่งก้าลังวิง่

The penguins are swimming. พวกนกเพนกวินจ้านวนหนึ่งก้าลังว่ายน ้า

What are the animals doing at the zoo? พวกสัตว์ก้าลังท้าอะไรอยู่ทีส่วนสัตว์

P10 หน้า10

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Play the game. มาเล่นเกมส์กัน

What animal am I ? ฉนัเป็นสัตว์อะไร 

Act like an animal. ท าท่าทางเลียนแบบสัตว์

Can your friends guess what you are ? เพ่ือนของคุณสามารถทายได้ไหมวา่คุณเปน็สัตวอ์ะไร

P11 หน้า11

Match the numbers to the correct row of monkeys. จับคู่เลขกับจ านวนลิงในแถวให้ถูกต้อง

three สาม

five ห้า
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four ส่ี

two สอง

one หนึ่ง

P12 หน้า12

Sing and act. ร้องและแสดงท่าทาง

Five Little Monkeys ลูกลิงตัวเล็กห้าตัว

Five Little Monkeys jumped on the bed. ลูกลิงตัวเล็กห้าตัวกระโดดบนเตียงของเขา

One fell off and bumped his head. ตัวหนึ่งตกลงมา และ โดนกระทบทีห่ัวของเขา

Mama called the doctor, คุณแม่โทรเรียกคุณหมอ

And the doctor said, และคุณหมอบอกว่า

"No more monkeys jumping on the bed!" "ลิงทั งหลายห้ามกระโดดเล่นบนเตียงอกี!"

Four little monkeys jumped on the bed. ลูกลิงตัวเล็กส่ีตัวกระโดดบนเตียงของเขา

One fell off and bumped his head. ตัวหนึ่งตกลงมา และ โดนกระทบทีห่ัวของเขา

Mama called the doctor, คุณแม่โทรเรียกคุณหมอ

And the doctor said, และคุณหมอบอกว่า

"No more monkeys jumping on the bed!" "ลิงทั งหลายห้ามกระโดดเล่นบนเตียงอกี!"

P13 หน้า13

Three little monkeys jumped on the bed. ลูกลิงตัวเล็กสามตัวกระโดดเล่นบนเตียง

One fell off and bumped his head. ตัวหนึ่งตกลงมา และ โดนกระทบทีห่ัวของเขา

Mama called the doctor, คุณแม่โทรเรียกคุณหมอ

And the doctor said, และคุณหมอบอกว่า

"No more monkeys jumping on the bed!" "ลิงทั งหลายห้ามกระโดดเล่นบนเตียงอกี!"

Two little monkeys jumped on the bed. ลูกลิงตัวเล็กสองตัวกระโดดเล่นบนเตียง

One fell off and bumped his head. ตัวหนึ่งตกลงมา และ โดนกระทบทีห่ัวของเขา

Mama called the doctor, คุณแม่โทรเรียกคุณหมอ

And the doctor said, และคุณหมอบอกว่า

"No more monkeys jumping on the bed!" "ลิงทั งหลายห้ามกระโดดเล่นบนเตียงอกี!"

One little monkeys jumped on the bed. ลูกลิงตัวเล็กหนึ่งตัวกระโดดเล่นบนเตียง

One fell off and bumped his head. ลูกลิงตกลงมา และ โดนกระทบทีห่ัวของเขา
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Mama called the doctor, คุณแม่โทรเรียกคุณหมอ

And the doctor said, และคุณหมอบอกว่า

"Put those monkeys straight to bed!" "จบัเจา้ลูกลิงไปนอนทีเ่ตียงเลย !"

P14 หน้า14

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures. ดูทีรู่ปภาพ

What can you see? Listen. คุณเห็นอะไร ลองฟังเสียงดูสิ

long ยาว

short สั น

big ใหญ่

small เล็ก

P15 หน้า15

Circle your answers. จงวงกลมค าตอบ

Which are long? ตัวไหนยาว

Which are short? ตัวไหนสั น

Which are big? ตัวไหนใหญ่

Which are small? ตัวไหนเล็ก

P16 หน้า16

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและอ่านค าศ พท์

What sound does each word begin with ? ค าทีข่ึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงอยา่งไร

monkey ลิง

lion สิงโต

elephant ช้าง

zoo สวนสัตว์

P17 หน้า17

74



Can you find anymore things around you that begin with 

these sounds?
คุณสามารถหาสิ่งต่างๆรอบๆตัวคุณทีข่ึ นต้นด้วยเสียงเหล่านี ไหม

Draw them in the box. วาดมันลงในกล่อง

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดมันด้วยนิ วมือของคุณ

P18 หน้า18

Food อาหาร

P20 หน้า20

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

What can you see in the picture? คุณเห็นอะไรในรูปภาพ?

Look, listen and point. ดูสิ, ฟงัและชี ตาม

jam แยม

jelly เยลล่ี

bread ขนมปัง

milk นม

cake เค้ก

juice น ้าผลไม้

tea น ้าชา

pizza พซิซ่า

ice cream ไอศครีม

grape องุ่น

P21 หน้า21

Say what food you like and what food you don't like. บอกวา่อาหารอะไรทีคุ่ณชอบและอาหารอะไรทีคุ่ณไม่ชอบ

I like ฉนัชอบ

I don't like ฉนัไม่ชอบ

P22 หน้า22

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !
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Listen to Cassie and Ben talking about the food they want 

to eat.

ฟังเคซซีและเบนพูดคุยกันเก่ียวกับอาหารทีจ่ะรับประทาน

I want ice cream, please. ฉนัขอไอศครีมหน่อยได้ไหม

Here you are. นี่ไง

Thank you. ขอบคุณ

Here you are. นี่ไง

I want pizza, please. ฉนัขอพซิซ่าหน่อยได้ไหม

Thank you. ขอบคุณ

P23 หน้า23

Look at the food in the picture. ดูทีรู่ปภาพอาหาร

Say what you want to eat. บอกวา่คุณต้องการรับประทานอะไร

I want ฉนัต้องการ

P24 หน้า24

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Hot or Cold ! ร้อนหรือเยน็

Listen. ฟงั

Look, listen and say. ดู ฟงัและพดู

Tea is hot. น ้าชาร้อน

Jelly is cold. เยลล่ีเยน็

P25 หน้า25

Match the food to the correct basket. จบัคู่ประเภทของอาหารลงในตะกร้าให้ถกูต้อง

is hot ร้อน

is cold เยน็

P26 หน้า26

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures and listen to the story. ดูทีรู่ปภาพและฟังเรือ่งเล่า

The hungry fox หมาปา่จอมหิว
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I can't find the goat ! ฉนัไม่สามารถหาแพะได้ !

P27 หน้า27

Good ! I found the goat ! นั่นไงหละ  ฉนัเจอเจา้แพะแล้ว !

Oh!  I am too fat to go into my box ! โอ ้! ฉนัอว้นเกนิไปทีจ่ะเขา้ไปในกล่องของฉนั

Great ! I am thin now. I can go back to my box. เยี่ยม ! ตอนนี ฉนัผอมแล้ว ฉนัสามารถกลับเขา้ไปในกล่องของฉนั

ได้แล้ว

P28 หน้า28

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look, listen and say. ดูสิ ฟังและพูด

What sound do the words end with? Listen. ค าลงท้ายในแต่ละค าออกเสียงอะไร ฟัง

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดมันด้วยนิ วมือของคุณ

P29 หน้า29

Sing. ร้อง

Jelly on a plate เยลลี่บนจาน

Wibble, wobble, wibble, wobble. โยกเยก, โยกเยก. โยกเยก, โยกเยก

Jelly on a plate ! เยลล่ีบนจาน

Bananas on the floor, กล้วยบนพื น

Slipping, sliding, slipping, sliding. ล่ืน, เล่ือนไปเล่ือนมา, ล่ืน, เล่ือนไปเล่ือนมา

P30 หน้า30

Letters and Sounds อักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและพูดค าศ พท์

What sound does each word begin with ? Listen. ค าขึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงวา่อะไร ฟัง

jelly เยลล่ี

goat แพะ
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P31 หน้า31

Can you find any more words in your book that begin 

with these sounds?

คุณสามารถหาค าศัพท์อ่ืนๆในหนังสือของคุณทีข่ึ นต้นด้วยเสียง

เหล่านี ไหม

Draw them in the box. วาดมันลงในกล่อง

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดมันด้วยนิ วมือของคุณ

P32 หน้า32

Goodbye ลาก่อน

I am sad, too. ฉนักเ็ศร้าเหมือนกนั

I am sad. ฉนัเศร้า

I don't want you to go. ฉนัไม่อยากไป

I have to go back to my planet. ฉนัต้องกลับไปทีด่าวเคราะห์ของฉนั

P33 หน้า33

Goodbye ! ลากอ่น !

Don't be sad. I will come back soon. อยา่เศร้าๆไปเลย ฉนัจะกลับมาเร็วๆนี 

Here is a book for you to remember everything we have done. นี่คือหนังสือส้าหรับคุณทีจ่ดจ้าทุกๆส่ิงทีเ่ราท้าด้วยกนั

P34 หน้า34

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Color the picture by word. ระบายสีรูปภาพด้วยค าศัพท์ต่อไปนี 

red สีแดง

yellow สีเหลือง

green สีเขยีว

pink สีชมพู

orange สีส้ม

purple สีม่วง

blue สีฟา้/สีน ้าเงิน

P35 หน้า35

Draw lines to match the numbers to the words. โยงเส้นตัวเลขและค าศัพท์ให้สัมพันธ์กัน
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eight แปด

seven เจด็

nine เกา้

three สาม

four ส่ี

one หนึ่ง

ten สิบ

two สอง

six หก

five ห้า

Say the numbers and write them down. พูดตัวเลขในภาพแล้วเขียนลงไป

P36 หน้า36

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the picture of Ben. ดูไปทีรู่ปภาพของเบน

Count, say and write the numbers. นับ พูดและเขียนตัวเลข

hands มือ

eyes ตา

ears หู

arms แขน

legs ขา

P37 หน้า37

Draw your own alien. วาดรูปมนุษยต์่างดาวในแบบคุณเอง

P38 หน้า38

What is this? นี่คืออะไร

P39 หน้า39

Say the rhyme. พูดเปน็บทกลอน

At the zoo ทีส่วนสัตว์
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Down at the zoo, ลงไปทีส่วนสัตว์

What can I see ? คุณเห็นอะไรบ้าง 

Two big eyes ตาโตสองขา้ง

Looking at me. มองมาทีฉ่นั

What is it? มันคืออะไร

P40 หน้า40

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures and listen to the story. ดูทีรู่ปภาพและฟังเรือ่งเล่า

I am sad. ฉนัเศร้า

Let's go for  picnic ! ไปปิกนิก (การไปเทีย่วนอกบ้านและน้าอาหารไปรับประทานด้วย)

 กนัเถอะ

Draw the food that they take for their picnic. วาดรูปอาหารทีจ่ะให้พวกเขาไปปิกนิก

P41 หน้า41

Where is Fly? แมลงวันอยู่ทีไ่หน 

Where is Ant? มดอยู่ทีไ่หน 

I am hot. ฉนัร้อน

I am tired. ฉนัเหนื่อย

Let's go home. กลับบ้านกนัเถอะ

I am happy ! ฉนัมีความสุข !

P42 หน้า42

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look at the letters and say the words. ดูทีต่ัวอักษรและพูดค าศ พท์

What sound does each word begin with ? Listen. ค าขึ นต้นในแต่ละค าออกเสียงวา่อะไร ฟัง

igloo กระท่อมน ้าแขง็หลังคากลมของชาวเอสกโิม

van รถตู้

P43 หน้า43

Color the letters and draw them with your finger. ระบายสีตัวอักษรและวาดมันด้วยนิ วมือของคุณ
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Now practice writing the letters. มาฝึกเขียนตัวอักษรกันเถอะ

P44 หน้า44

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Can you remember these sounds? Listen. คุณสามารถจ้าเสียงเหล่านี ได้ไหม  ฟงั

Draw pictures of things that begin with these sounds. วาดรูปส่ิงของต่างๆทีข่ึ นต้นด้วยเสียงเหล่านี 

P46 หน้า46

Listen and draw a line from the picture to the correct box. ฟังและลากเส้นจากรูปไปหากล่องทีถู่กต้อง

It is time to say goodbye. มันถงึเวลาทีฉ่นัต้องไปแล้วละ

P47 หน้า47

First, I need to tidy up. กอ่นอื่น ฉนัต้องจดัให้มันเป็นระเบียบกอ่น

P48 หน้า48

Goodbye ! ลากอ่น
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Listen and Learn 8 – Senses and Manners คู่มือการฟังและเรียนรูป้ระโยค 8 - การรับรูแ้ละมารยาท   ทาง

สังคม

Content สารบัญ

My senses การรับรู้ของฉนั

Please การร้องขอ

My classroom ห้องของฉนั

P4 หน้า4

My Sense การรับรูข้องฉัน

Hi. สวัสดี

We are happy to see you. Tell us about your trip. ฉนัดีใจทีไ่ด้เจอคุณ เล่าเร่ืองการเดินทางของคุณสิ

I had a birthday. Now, I am 5 years old. มันเป็นวันเกดิของฉนั ตอนนี ฉนัอายหุ้าขวบแล้ว

P5 หน้า5

Hi, Ben. สวัสดี เบน

I have some presents for you. ฉนัมีของขวัญจะให้คุณ

P6 หน้า6

What is it? มันคืออะไร 

It is an animal book. You can see animals running and 
playing.

มันคือหนังสือสัตว์ คุณจะเห็นสัตว์ต่างๆวิง่และเล่นกนั

Thank you. ขอบคุณ

It is a rainbow plant. You can smell the flowers. มันคือพชืสายรุ้ง คุณจะได้กล่ินดอกไม้

Thank you. ขอบคุณ

You are welcome. ไม่เป็นไร

P7 หน้า7

You are welcome. ไม่เป็นไร

It is talking radio. มันคือวิทยพุดูได้

You can hear songs. คุณจะได้ยนิเสียงเพลง

What is it? มันคืออะไร 

What is it? มันคืออะไร 

You are welcome. ไม่เป็นไร
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Thank you. ขอบคุณ

Mmmm, I like the smell. อมื ฉนัชอบดมกล่ิน

P8 หน้า8

These are space sweets from my planet. You can eat them. นี่คือขนมอวกาศจากดาวเคราะห์ของฉนั คุณสามารถกนิได้นะ

Yes, thank you. I am very happy to see you. ได้เลย ขอบคุณนะ ฉนัดีใจทีไ่ด้เจอคุณ

P9 หน้า9

I am happy, too. ฉนักดี็ใจเหมือนกนั

Now we can play. ตอนนี เราเล่นกนัได้แล้ว

Thank you. ขอบคุณนะ

P10 หน้า10

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and say. ดูและพูดตาม

a book หนังสือ

a radio วิทยุ

a rainbow plant พชืสายรุ้ง

see เห็น

hear ได้ยนิ

sweets ลูกอม / ลูกกวาด

smell ได้กล่ิน

eat กนิ

P11 หน้า11

Look and listen. ดูและฟัง

I can see animals. ฉนัเห็นสัตว์มากมาย

I can hear songs. ฉนัได้ยนิเสียงเพลง

I can smell the flowers. Mmmm. ฉนัได้กล่ินดอกไม้ อมืม

I can eat ten sweets. ฉนัสามารถกนิลูกอมสิบอนัได้
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P12 หน้า12

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, match and answer the questions. ฟัง จงจับคู่ค าตอบและค าถาม

What can you see? คุณเห็นอะไร 

What can you hear? คุณได้ยนิอะไร 

What can you smell? คุณได้กล่ินอะไร 

What can you eat? คุณกนิอะไร 

a rainbow สายรุ้ง

a book หนังสือ

a flower ดอกไม้

a sweet ลูกอม / ลูกกวาด

P13 หน้า13

a radio playing music วิทยเุล่นเพลง

I can see. ฉนัมองเห็น

a guitar กตีาร์

I can hear ฉนัได้ยนิ

perfume น ้าหอม

I can taste ฉนัรับรู้รสชาติ

an apple แอปเปิล้

I can smell ฉนัได้กล่ิน

P14 หน้า14

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, say and point to the correct parts of your body. ฟัง พูดและชี ตามส่วนต่างๆของร่างกาย

Two little eyes to see around. ตาสองตาเล็กๆเอาไว้มองรอบๆ

Two little ears to hear each sound. หูสองหูเล็กๆเอาไว้ฟงัเสียง

One little nose smell what is sweet. จมูกหนึ่งจมูกเล็กๆเอาไว้ดมกล่ินหอม

One little mouth that likes to eat. ปากหนึ่งปากเล็กๆเอาไว้กนิอะไรทีอ่ยากกนิ
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P15 หน้า15

Look. What colors can you see? ด,ู สีอะไรทีคุ่ณเห็น

Dark red. สีแดงเขม้

Listen. ฟัง

Colors can be dark. สีสามารถเป็นสีเขม้ได้

Colors can be light. สีสามารถเป็นสีสว่างได้

P16 หน้า16

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen, point and repeat. ดู , ฟัง, ชี ตามและท าซ  าอีกครั ง

A good smell. กล่ินหอม

Listen. ฟัง

Some things have a good smell. บางอยา่งมีกล่ินหอม

Some things have a bad smell. บางอยา่งมีกล่ินเหม็น

P17 หน้า17

Look, listen, point and repeat. ดู , ฟัง, ชี ตามและท าซ  าอีกครั ง

Loud. ออกเสียงดังๆ

Listen. ฟัง

Some sounds are loud. บางอยา่งเสียงดัง

Some sounds are quite. บางอยา่งเงียบสงบ

P18 หน้า18

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

I can hear a sound. What is it? ฉนัได้ยนิเสียง นั่นเสียงอะไร?

It is my pet. His name is Rolo. มันคือสัตว์เลี ยงของฉนัเอง ชื่อของเขาคือโรโล่

Can I touch it? ขอฉนัจบัได้ไหม 

Yes, you can. ได้สิ เอาเลย

It feels soft. นุ่มมากเลย
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P19 หน้า19

Listen. ฟัง

Some things feel บางส่ิงรู้สึก

soft นุ่ม

Some things feel บางส่ิงรู้สึก

hard แขง็

Draw the things in the correct boxes. วางสิ่งต่างๆลงในกล่องทีถู่กต้อง

soft นุ่ม

Hard แขง็

P20 หน้า20

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Play the game. เล่นเกมส์กัน

I can feel ฉนัสามารถรู้สึกได้

I can feel a pencil. ฉนัสามารถรู้สึกได้ว่าเป็นดินสอ

P21 หน้า21

Listen and chant. ฟังและร้องเพลง

a, a, apple แอปเปิล้

b, b, book, หนังสือ

c, c, cat, แมว

d, d, duck เป็ด

e, e, elephant, ช้าง

f, f, five, ห้า

g, g, goat, แพะ

h, h,  hive. รังผึ ง

Lots more sounds to go. มีเสียงอีกมากทีต่้องออกเสียง

How many sounds do you know ? คุณรูจ้ักทั งหมดก่ีเสียง 

P22 หน้า22

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง
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Point to a sound. ชี ตามเสียงทีไ่ด้ยนิ

Say the sound and a word that begins with that sound. พูดเสียงนั นและค าศัพท์ทีข่ึ นต้นด้วยเสียงนั นๆ

How many sounds and words can you say? มีเสียงและค าศัพท์ทั งหมดก่ีเสียงทีคุ่ณพูดได้ 

P24 หน้า24

Please การร้องขอ

Ah ! อาห์ ! (เสียงอทุาน)

No, you can't. ไม่ คุณกนิไม่ได้

I am hungry. Can I have a banana? ฉนัหิว ฉนัขอกนิกล้วยได้ไหม 

P25 หน้า25

I am cold. Can I have a jumper. ฉนัหนาว ฉนัขอเสื อกนัหนาว (เส่ือกนัหนาวแบบสวมหัวไม่มี

กระดุม) ได้ไหม

No, you can't. ไม่ คุณกนิไม่ได้

Say please. พดูว่า ขอร้องสิ (ค้าสุภาพ)

I am hot. Can I have an ice cream? ฉนัร้อน ฉนัขอกนิไอศครีมได้ไหม 

Can I have a jumper, please? โปรดให้เสื อกนัหนาวฉนัได้ไหม 

Here you are. นี่ไงละ

Thank you. ขอบคุณนะ

P26 หน้า26

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures and listen to the story. ดูทีรู่ปภาพและฟังเรือ่งเล่า

Can I have a banana, please? โปรดให้กล้วยกบัฉนัได้ไหม 

Here you are. นี่ไงละ

Thank you. ขอบคุณนะ

P27 หน้า27

Can I have an ice cream, please ? โปรดให้ไอศครีมฉนัได้ไหม 

Here you are. นี่ไงละ

Thank you. ขอบคุณนะ
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P28 หน้า28

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen and repeat. ฟังและพูดตาม

Practice with your friends. ฝึกฝนกบัเพือ่นของคุณ

Can I have a banana, please? โปรดให้กล้วยฉนัได้ไหม 

Here you are. นี่ไงละ

Thank you. ขอบคุณนะ

Can I have an ice cream, please ? โปรดให้ไอศครีมฉนัได้ไหม 

Here you are. นี่ไงละ

Thank you. ขอบคุณนะ

P29 หน้า29

Play the game. เล่นเกมส์กัน

"Can I have…, please?" "ฉันขอ….,ได้โปรด?

Say please and you can get what you want. พดูว่าได้โปรดและคุณจะได้ส่ิงทีคุ่ณต้องการ

Can I have a teddy bear, please ? ฉนัขอตุ๊กตาหมีได้ไหม, ได้โปรด 

Here you are. นี่ไงละ

Thank you. ขอบคุณนะ

P30 หน้า30

Listen and Sing. ฟังและร้องตาม

I am hungry. ฉนัหิว

I am hungry. ฉนัหิว

Can I have an apple? ฉนัขอแอปเปิล้ได้ไหม 

I am hungry. ฉนัหิว

I am hungry. ฉนัหิว

Can I have am apple, please? โปรดให้แอปเปิล้ฉนัได้ไหม 

P31 หน้า31

Can I have … ? ฉันขอ…

I am hot. ฉนัร้อน
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I am hot. ฉนัร้อน

Can I have an ice cream ? ฉนัขอไอศครีมได้ไหม 

I am hot. ฉนัร้อน

I am hot. ฉนัร้อน

Can I have an ice-cream, please? โปรดให้ไอศครีมฉนัได้ไหม 

I am cold. ฉนัหนาว

I am cold. ฉนัหนาว

Can I have a jumper ? ฉนัขอเสื อกนัหนาวได้ไหม 

I am cold. ฉนัหนาว

I am cold. ฉนัหนาว

Can I have a jumper, please? โปรดให้เสื อกนัหนาวฉนัได้ไหม 

P32 หน้า32

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen and say. ด,ู ฟังและพูดตาม

It is … มันคือ…

an apple แอปเปิล้

a jumper เสื อกนัหนาว (เสื อกนัหนาวแบบสวมหัวไม่มีกระดุม)

a banana กล้วย

an ice cream ไอศครีม

an umbrella ร่ม

a flower ดอกไม้

an orange ส้ม

a radio วิทยุ

P33 หน้า33

Listen and draw a line to match. ฟังและลากเส้นให้สัมพันธ์กัน

P34 หน้า34

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen and say. ด,ู ฟังและพูด
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put on สวมใส่

take off ถอดออก

T-shirt เสื อยดืคอกลม แขนสั นและไม่มีปก

jumper เสื อกนัหนาว (เสื อกนัหนาวแบบสวมหัวไม่มีกระดุม)

scarf ผ้าพนัคอ

coat เสื อคลุม / เสื อนอก

cap หมวก

shorts กางเกงขาสั น

P35 หน้า35

Listen, say and draw a picture of what you are wearing. ฟัง, พูดและวาดภาพวา่คุณจะใส่อะไร

I am cold. ฉนัหนาว

I put on.. ฉนัสวมใส่

I am hot. ฉนัร้อน

I take off.. ฉนัถอดออก

I put on.. ฉนัสวมใส่

P36 หน้า36

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Count and say. นับและพูด

flowers ดอกไม้

coats เสื อคลุม / เสื อนอก

caps หมวก

ice creams ไอศครีม

butterflies ผีเสื อ

books หนังสือ

apples แอปเปิล้

jumper เสื อกนัหนาว (เสื อกนัหนาวแบบสวมหัวไม่มีกระดุม)

scarves ผ้าพนัคอ

bananas กล้วย
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P37 หน้า37

How many things can you see in the pictures? Write 

down the number.

คุณสามารถเห็นสิ่งของต่อไปนี ในรูปภาพจ านวนก่ีชิ น จงเขียน

จ านวนลงไป

P38 หน้า38

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Draw the things from the picture. วาดสิ่งของต่างๆจากรูปภาพ

five ห้า

one หนึ่ง

seven เจด็

three สาม

eight แปด

ten สิบ

two สอง

nine เกา้

four ส่ี

six หก

P39 หน้า39

Say these sounds and try to read these words. พูดเสียงเหล่านี และลองอ่านค าศัพท์ต่อไปนี 

cat แมว

fat อว้น

mat เส่ือ

can กระป๋อง

fan พดัลม

man ผู้ชาย

P40 หน้า40

My classroom ห้องเรียนของฉัน

I can't. I am going to school. ฉนัไปไม่ได้ ฉนัก้าลังไปโรงเรียน
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I want to play. Do you want to go to the play ground, Cassie ?
ฉนัอยากเล่น คุณอยากไปสนามเด็กเล่นกบัฉนัไหม , แคสซี ?

P41 หน้า41

Oh. โอ้

You can come to school with me. คุณมาโรงเรียนกบัฉนัสิ

Great. เยี่ยม

P42 หน้า42

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen and repeat. ดู ,ฟังและท าตาม

This is my classroom. นี่คือห้องเรียนของฉนั

I can draw. ฉนัสามารถวาดรูปได้

I can paint. ฉนัสามารถทาสีได้

I can sing. ฉนัสามารถร้องเพลงได้

I can play. ฉนัสามารถเล่นได้

I can read. ฉนัสามารถอา่นได้

I can write. ฉนัสามารถเขยีนได้

P43 หน้า43

Look at the pictures. Say and do. ดูทีรู่ปภาพ พูดและท า

I can … ฉนัสามารถ …

P44 หน้า44

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the picture of the classroom. ดูทีรู่ปภาพของห้องเรียน

What can you see? คุณเห็นอะไรบ้าง 

Listen, point and say. ฟงั, ชี ตามและพดู

P45 หน้า45

Listen and repeat. ฟังและพูดตาม
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P46 หน้า46

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the picture of the classroom. ดูทีรู่ปภาพของห้องเรียน

How many things can you see ? คุณเห็นอะไรบา้ง 

P47 หน้า47

Play the game. เล่นเกมส์กัน

P48 หน้า48

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง, ชี ตามและพูด

Look at the picture of the classroom. ดูทีรู่ปภาพของห้องเรียน

What can you see? คุณเห็นอะไรบา้ง 

P49 หน้า49

Look, listen and say. ด,ู ฟังและพูด

The book is on the table. หนังสืออยู่บนโต๊ะ

Look and say. ดูและพดูตาม

Check ตรวจสอบ

P50 หน้า50

Sing. ร้องเพลง

Where is Ben ? เบนอยู่ทีไ่หน 

Where is Ben ? In the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งในรถ

Where is Ben ? In the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งในรถ

Where is Ben ? In the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งในรถ

Oh, Ben is in the car. โอ,้ เบนอยู่ขา้งในรถ

Where is Ben ? On the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งบนรถ

Where is Ben ? On the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งบนรถ

Where is Ben ? On the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งบนรถ

Oh, Ben is on the car. โอ,้ เบนอยู่ขา้งบนรถ
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P51 หน้า51

Where is Ben ? Next to the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ถดัจากรถ

Where is Ben ? Next to the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ถดัจากรถ

Where is Ben ? Next to the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ถดัจากรถ

Oh, Ben is next to the car. โอ,้ เบนอยู่ถดัจากรถ

Where is Ben ? Behind the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งหลังรถ

Where is Ben ? Behind the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งหลังรถ

Where is Ben ? Behind the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งหลังรถ

Oh, Ben is behind the car. โอ,้ เบนอยู่ขา้งหลังรถ

Where is Ben ? Under the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งใต้รถ

Where is Ben ? Under the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งใต้รถ

Where is Ben ? Under the car. เบนอยู่ทีไ่หน  อยู่ขา้งใต้รถ

Oh, Ben is under the car. โอ,้ เบนอยู่ขา้งใต้รถ

P52 หน้า52

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Match and say. เชื่อมโยงให้สัมพันธ์กันและพูด

eleven tables โต๊ะ 11 ตัว

thirteen bags กระเป๋า 13 ใบ

fifteen pencils ดินสอ 15 แท่ง

twenty books หนังสือ 20 เล่ม

eighteen pens ปากกา 18 แท่ง

fourteen chairs เกา้อี  14 ตัว

seventeen rulers ไม้บรรทัด 17 อนั

twelve coats เสื อคลุม 12 ตัว

sixteen erasers ยางลบ 16 กอ้น

nineteen balls ลูกบอล 19 ลูก

P53 หน้า53

Listen and say the chant. ฟังและร้องเพลง

Sh ! Baby's Sleeping ชู่ ! เด็กน้อยก าลังหลับ
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Sh ! Baby's sleeping. ชู่ ! เด็กน้อยก้าลังหลับ

Sh ! Baby's sleeping. ชู่ ! เด็กน้อยก้าลังหลับ

Who is sleeping? ใครก้าลังหลับ 

Who is sleeping? ใครก้าลังหลับ 

Sh ! Baby's sleeping. ชู่ ! เด็กน้อยก้าลังหลับ

Sh ! Baby's sleeping. ชู่ ! เด็กน้อยก้าลังหลับ

Who is sleeping? ใครก้าลังหลับ 

Who is sleeping? ใครก้าลังหลับ 

Sh ! Baby's sleeping. ชู่ ! เด็กน้อยก้าลังหลับ

Sh ! Baby's sleeping. ชู่ ! เด็กน้อยก้าลังหลับ

WAAAAAAAAAAAAA ! (เสียงอทุาน โวยวาย)

Not any more. อยา่ถามอกีเลย

P54 หน้า54

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Listen, point and repeat. ฟัง, ชี และพูดตาม

Listen and repeat this sound. ฟังและพูดตามด้วยเสียงนี 

P55 หน้า55

Color the things that begin with the sound sh on the shelf.
ระบายสีสิ่งของต่างๆทีอ่ยู่บนชั นวางหนังสือและขึ นต้นด้วยเสียง

 sh

P56 หน้า56

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Say these sounds and try to read these words. พูดเสียงเหล่านี และลองอ่านค าศัพท์ต่อไปนี 

pen ปากกา

ten สิบ

hen แม่ไก่

pet สัตว์เลี ยง

net ตาขา่ย

jet เคร่ืองบินไอพน่
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Listen and Learn 9 – Home Sweet Home คู่มือการฟังและเรียนรูป้ระโยค 9 - บา้นอันแสนหวาน

Content สารบญั

In the living room ในห้องนั่งเล่น

In the kitchen ในห้องครัว

In the bedroom ในห้องนอน

In the bathroom ในห้องน ้า

P4 หน้า4

In the living room ในห้องน่ังเล่น

This is my living room. นี่คิอห้องนั่งเล่นของฉนั

P5 หน้า5

Come and look inside. มาสิ มาดูขา้งใน

P6 หน้า6

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

a sofa โซฟา (เกา้อี นวมยาว)

an armchair เกา้อี มีทีเ่ท้าแขน

a television โทรทัศน์

a cushion เบาะ / หมอน

a clock นาฬิกา

a picture รูปภาพ

a fan พดัลม

a plant พชื

a small table โต๊ะตัวเล็ก

a mat เส่ือ

P7 หน้า7

Play the game. เล่นเกมส์กัน

We have many pictures ! พวกเรามีรูปภาพมากมาย !
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I put the pictures around the classroom. ฉนัวางรูปภาพต่างๆไว้รอบๆห้องเรียน

What is under the table ? อะไรอยู่ใต้โต๊ะ 

A banana ! กล้วยไง !

Right ! You can get the picture ! ถกูต้อง ! คุณได้รูปภาพแล้ว !

P8 หน้า8

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Talk about your room. มาพูดเรือ่งห้องของคุณกันเถอะ

I have ฉนัมี

Listen and color. ฟังและระบายสีตาม

a television โทรทัศน์

an armchair เกา้อี มีทีเ่ท้าแขน

a fan พดัลม

a sofa เกา้อี มีทีเ่ท้าแขน

a cushion โซฟา (เกา้อี นวมยาว)

a mat เส่ือ

a clock นาฬิกา

a small table โต๊ะตัวเล็ก

P9 หน้า9

Look, listen and repeat. ด,ู ฟังและพูดตาม

I watch TV. ฉนัดูโทรทัศน์

I read books. ฉนัอา่นหนังสือ

I do lots of things in my living room. Look. ฉนัท้าส่ิงต่างๆมากมายในห้องนั่งเล่นของฉนั ดูสิ

I listen to music. ฉนัฟงัเพลง

I play games. ฉนัเล่นเกมส์

P10 หน้า10

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Match and say. เชื่อมความสัมพันธ์กันและพูด

I read ฉนัอา่น
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I play ฉนัเล่น

TV โทรทัศน์

games เกมส์

music เพลง

books หนังสือ

I watch ฉนัดู

I listen to ฉนัฟงั

P11 หน้า11

Join the dots. What is it ? เชื่อมจุดทีจุ่ดสิ มันคืออะไร 

P12 หน้า12

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

Rolo's New Cushion เบาะใหม่ของโรโล่

I like my cushion. ฉนัชอบเบาะของฉนั

I like to sit on my cushion. ฉนัชอบนั่งบนเบาะของฉนั

It is blue. มันมีสีฟา้

It is soft. มันนุ่ม

and it is old. และมันเกา่

It is old. มันเกา่แล้ว

Put it in the bin. ใส่ลงไปในถงัขยะ

It is old. มันเกา่แล้ว

Put it in the bin. ใส่ลงไปในถงัขยะ

It is old. มันเกา่แล้ว

Put it in the bin. ใส่ลงไปในถงัขยะ

It is old. มันเกา่แล้ว

Put it in the bin. ใส่ลงไปในถงัขยะ

P13 หน้า13

Rolo ! This is a new cushion for you ! โรโล่ ! นี่คือเบาะใหม่ของเธอ
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I like my new cushion ! ฉนัชอบเบาะใหม่ของฉนั

Look and listen. ดูและฟัง

old เกา่

new ใหม่

P14 หน้า14

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen, point and say. ด,ู ฟัง, ชี และพูด

stand up ยนืขึ น

sit down นั่งลง

lie down นอนลง

kneel คุกเขา่

Play the game. เล่นเกมส์กัน

Stand up, please. โปรดยนืขึ น

Yes, you are right. ใช่แล้ว, คุณท้าถกู

Stand up. ยนืขึ น

Oh, no. โอ,้ ไม่

P15 หน้า15

Look at the pictures and say what they are. ดูทีรู่ปภาพและบอกวา่มันคืออะไร

Match the pictures to the words. เชื่อมความสัมพันธ์รูปภาพและค าศ พท์

hat หมวก

mat เส่ือ

jet เคร่ืองบินไอพน่

hen แม่ไก่

ten สิบ

fan พดัลม

P16 หน้า16

In the kitchen ในห้องครัว

This is my kitchen. นี่คือห้องครัวของฉนั
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P18 หน้า18

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง , ชี และพูดตาม

cooker หม้อหุงขา้ว

cup ถว้ย

sink อา่งส้าหรับล้าง

plate จาน

bowl ถว้ย

fork ส้อม

spoon ช้อน

chopsticks ตะเกยีบ

P19 หน้า19

Listen and say. ฟังและพูด

Fruit ผลไม้

Vegetables ผัก

P20 หน้า20

Listen and sing. ฟังและร้องเพลง

1 banana, 2 bananas , 3 bananas, 4 ! กล้วย 1 ลูก, กล้วย 2 ลูก, กล้วย 3 ลุก และ 4 !

5 banana, 6 bananas , 7 bananas more ! กล้วย 5 ลูก, กล้วย 6 ลูก และ อกี 7 ลูก

1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4! มันฝร่ัง 1 ลูก, มันฝร่ัง 2 ลูก, มันฝร่ัง 3 ลูก และ 4 !

5 potato, 6 potatoes, 7 potatoes more ! มันฝร่ัง 5 ลูก, มันฝร่ัง 6 ลูก และ อกี 7 ลูก

P21 หน้า21

Bananas and Potatoes กล้วยและมันฝรัง่

P22 หน้า22

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen and say. ด,ู ฟังและพูดตาม

banana กล้วย
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bananas กล้วยหลายลูก

apple แอปเปิล้

apples แอปเปิล้หลายลูก

pear ลูกแพร์

pears ลูกแพร์หลายลูก

carrot แครอท

carrots แครอทหลายหัว

pea ถั่ว

peas ถั่วหลายเมล็ด

potato มันฝร่ัง

potatoes มันฝร่ังหลายลูก

cake เค้ก

cakes เค้กหลายกอ้น

orange ส้ม

oranges ส้มหลายลูก

peach ลูกพชี

peaches ลูกพชีหลายผล

cabbage กะหล้่าปลี

cabbages กะหล้่าปลีหลายหัว

chicken ไก่

chicken ไกห่ลายตัว

fish ปลา

fish ปลาหลายตัว

P23 หน้า23

I like bananas. ฉนัชอบกล้วย

I like fish. ฉนัชอบปลา

I don't like apples. ฉนัไม่ชอบแอปเปิล้

I don't like chicken. ฉนัไม่ชอบไก่

What about you? แล้วคุณล่ะ 

Draw and say the food you like and you don't like. วาดและพูดอาหารทีคุ่ณชอบและไม่ชอบ
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I like… ฉนัชอบ ..

I don't like … ฉนัไม่ชอบ ..

P24 หน้า24

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at Ben's clock. Listen and answer the questions. ดูทีน่าฬิกาของเบนและตอบค าถาม

What number is the little hand pointing to ? เขม็นาฬิกาชี ไปทีเ่ลขอะไร 

It is 3 o'clock. มันคือ 3 นาฬิกา

What number is the big hand pointing to ? เขม็นาฬิกาอนัเล็กชี ไปทีเ่ลขอะไร 

It has a big hand and a little hand. มันมีเขม็นาฬิกาอนัใหญ่และเขม็นาฬิกาอนัเล็ก

P25 หน้า25

Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

1 o'clock หนึ่ง นาฬิกา

5 o'clock ห้า นาฬิกา

7 o'clock เจด็ นาฬิกา

11 o'clock สิบเอด็ นาฬิกา

Look at the clocks and say the time. ดูทีน่าฬิกาและบอกเวลา

Write the time under the clocks. จงเขียนเวลาใต้นาฬิกาต่างๆ

o'clock นาฬิกา (หน่วยของเวลา)

P26 หน้า26

Letter and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look and listen. ดูและฟัง

It is 8 o'clock. มันคือ 8 นาฬิกา

Time for breakfast. ได้เวลาอาหารเช้าแล้ว

It is 12 o'clock. มันคือ 12 นาฬิกา

Time for lunch. ได้เวลาอาหารกลางวันแล้ว

It is 5 o'clock. มันคือ 5 นาฬิกา

Time for dinner. ได้เวลาอาหารเยน็แล้ว

Draw and say what you eat. วาดและพูดวา่คุณทานอะไร

102



breakfast อาหารเช้า

lunch อาหารกลางวัน

dinner อาหารเยน็

P27 หน้า27

Listen and say. ฟังและพูด

chalk ชอล์ก

chocolate ช็อกโกแลต

chair เกา้อี 

They all begin with the same sound. Listen. ค าทั งหมดนี ขึ นต้นด้วยเสียงเดียวกัน ฟังสิ

Draw two kinds of food that begin with this sound. ลองวาดอาหาร 2 ชนิดทีข่ึ นต้นเสียงนี ดูซี

P28 หน้า28

Letter and Sounds ตัวอักษรและเสียง

What are these? Listen and say. น่ีคืออะไร ฟังและพูด

Listen to these sounds. ฟังเสียงเหล่านี 

Which words rhyme with op and which rhyme with ot ? ค าไหนทีอ่อกเสียง op ค าไหนทีอ่อกเสียง ot 

P29 หน้า29

Draw a line to the correct sounds. วาดเส้นเชื่อมให้ตรงกับเสียงทีถู่กต้อง

Write ot or op. เขียน ot หรือ op

P30 หน้า30

In the bedrrom ในห้องเรียน

P31 หน้า31

This is my bedroom นี่คือห้องนอนของฉนั

P32 หน้า32

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง
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I have a bed. ฉนัมีเตียง

I have a computer. ฉนัมีคอมพวิเตอร์

I have a teddy bear. ฉนัมีตุ๊กตาหมี

I have a bookcase. ฉนัมีตู้หนังสือ

I have books. ฉนัมีหนังสือ

I have toys. ฉนัมีของเล่น

I have building blocks. ฉนัมีตัวต่อไม้

I have crayons. ฉนัมีสีเทียน

P33 หน้า33

What does Ben like? Look and listen. เบนชอบท าอะไร  ดูและฟัง

I can play. I like playing. ฉนัสามารถเล่นได้ ฉนัชอบเล่น

I can play computer games. ฉนัสามารถเล่นเกมส์คอมพวิเตอร์ได้

I like playing computer games. ฉนัชอบเล่นเกมส์คอมพวิเตอร์

I can color. I like coloring. ฉนัสามารถระบายสี ฉนัชอบระบายสี

I can build. I like building. ฉนัสามารถกอ่สร้างได้ ฉนัชอบกอ่สร้าง

I can read. I like reading. ฉนัสามารถอา่นได้ ฉนัชอบอา่น

I can sleep. I like sleeping. ฉนัสามารถนอนได้ ฉนัชอบนอน

P34 หน้า34

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Ben likes building. เบนชอบก่อสร้าง

Look at what he has made. ดูทีเ่ขาท าไวส้ิ

Listen and color the blocks in the picture. ฟังและระบายสีตามแท่งไม้ในรูปภาพ

Listen and color the shapes. ฟังและระบายสีรูปทรงต่างๆ

Count, say and write the number. นับ พูดและเขียนตัวเลขลงไป

P35 หน้า35

Look, listen and say. ดู ฟังและพูดตาม

red สีแดง

yellow สีเหลือง
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blue สีฟา้ / สีน ้าเงิน

green สีเขยีว

purple สีม่วง

orange สีส้ม

Color the words and talk about them. ระบายสีค าศัพท์และพูดเก่ียวกับค าศัพท์เหล่านั น

red + yellow = orange สีแดง ผสมกบั สีเหลือง เป็น สีส้ม

red + blue = purple สีแดง ผสมกบั สีน ้าเงิน / ฟา้ เป็น สีม่วง

red + white = pink สีแดง ผสมกบั สีขาว เป็น สีชมพู

blue + yellow = green สีน ้าเงิน / ฟา้ ผสมกบั สีเหลือง เป็น สี เขยีว

P36 หน้า36

Sing. ร้องเพลง

Ten little aliens มนุษยต์่างดาวตัวเล็ก 10 ตัว

1 little, 2 little, ตัวเล็ก 1 ตัว, ตัวเล็ก 2 ตัว

3 little aliens, ตัวเล็ก 3 ตัว 

4 little, 5 little, ตัวเล็ก 4 ตัว, ตัวเล็ก 5 ตัว

6 little aliens, ตัวเล็ก 6 ตัว

7 little, 8 little, ตัวเล็ก 7 ตัว, ตัวเล็ก 8 ตัว

9 little aliens, ตัวเล็ก 9 ตัว

10 little aliens, ตัวเล็ก 10 ตัว

P38 หน้า38

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Sing and play. ร้องเพลงและเล่น

We have ten people here. พวกเรามีกนัอยู่ 10 คน

Stand in a row and then crouch down, please. โปรดเขา้แถวและยอ่ตัวลง

One little alien ! มนุษยต่์างดาวตัวเล็ก 1 ตัว

Two little alien ! มนุษยต่์างดาวตัวเล็ก 2 ตัว

Let's sing the song and play. มาร้องเพลงและเล่นกนัเถอะ

Now we all stand up. เอาละ ทุกคนยนืขึ นตอนนี 
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P39 หน้า39

Listen and write the numbers. ฟังและเขียนตัวเลขลงไป

one หนึ่ง

two สอง

three สาม

four ส่ี

five ห้า

six หก

seven เจด็

eight แปด

nine เกา้

ten สิบ

look ดูสิ

Write  the answers to these sums. เขียนค าตอบของผลบวกต่อไปนี 

three + five = สาม บวก ห้า เท่ากบั

seven + one = เจด็ บวก หนึ่ง เท่ากบั

four + two = ส่ี บวก สอง เท่ากบั

eight + six = แปด บวก หก เท่ากบั

three + ten = สาม บวก สิบ เท่ากบั

nine + one = เกา้ บวก หนึ่ง เท่ากบั

six + five = หก บวก ห้า เท่ากบั

two + ten = สอง บวก สิบ เท่ากบั

P40 หน้า40

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟงั

I get up at 7 o'clock. ฉนัต่ืนนอนตอน 7 นาฬิกา

I go to bed at 8 o'clock. ฉนัเขา้นอนตอน 8 นาฬืกา

go to bed เขา้นอน
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P41 หน้า41

What time go you get up? คุณตื่นนอนเวลาก่ีโมง

Draw the hands on the clock and say. วาดเข็มนาฬิกาบนนาฬิกาและพูดเวลาตามรูปทีว่าด

I get up at… ฉนัต่ืนตอนเวลา...

What time do you go to bed? คุณเขา้นอนเวลากี่โมง

Draw the hands on the clock and say. วาดเขม็นาฬืกาบนนาฬิกาและพดูเวลาตามรูปทีว่าด

I go to bed at… ฉนัเขา้นอนตอนเวลา..

P42 หน้า42

Letter and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Write เขียน

P43 หน้า43

Read the words. Then draw lines to match the words to 

the pictures.

อ่านค าศ พท์ แล้วเชื่อมเส้นค าศัพท์และรูปภาพ

cot เปล / เตียงเล็ก / เตียงผ้าใบ

hen แม่ไก่

van รถตู้

mop ไม้ถพูื น

fan พดัลม

net มุ้ง

hat หมวก

P44 หน้า44

In the bathroom ในห้องน  า

P45 หน้า45

This is my bathroom. นี่คือห้องน ้าของฉนั

P46 หน้า46

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !
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Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

bathtub อา่งอาบน ้า

sink อา่งล้างชาม

shower ฝักบัว

towel ผ้าขนหนู

toothbrush แปรงสีฟนั

toothpaste ยาสีฟนั

comb หวี

soap สบู่

P47 หน้า47

What is missing from the pictures? อะไรหายไปจากรูปภาพต่อไปนี  

Say and draw. พูดและวาด

P48 หน้า48

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

face หน้า/ผิวหน้า

teeth ฟนั

hair ผม

Listen, say and do. ฟัง, พูดและท า

I wash my face. ฉนัล้างหน้าของฉนั

I brush my teeth. ฉนัแปรงฟนัของฉนั

I comb my hair. ฉนัหวีผมของฉนั

P49 หน้า49

Listen, sing and act. ฟัง, ร้องและแสดงท่าทาง

This is the way น่ีคือวธิี

This is the way I wash my face, นี่คือวิธีล้างหน้าของฉนั,

Wash my face, wash my face. ล้างหน้าของฉนั, ล้างหน้าของฉนั

This is the way I wash my face, นี่คือวิธีล้างหน้าของฉนั,
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The way I wash my face. วิธีล้างหน้าของฉนั

This is the way I brush my teeth, นี่คือวิธีแปรงฟนัของฉนั,

Brush my teeth, brush my teeth. แปรงฟนัของฉนั, แปรงฟนัของฉนั

This is the way I brush my teeth, นี่คือวิธีแปรงฟนัของฉนั,

The way I brush my teeth. วิธีแปรงฟนัของฉนั

This is the way I comb my hair, นี่คือวิธีหวีผมของฉนั,

Comb my hair, comb my hair. หวีผมของฉนั, หวีผมของฉนั

This is the way I comb my hair, นี่คือวิธีหวีผมของฉนั,

The way I comb my hair. วิธีหวีผมของฉนั

P50 หน้า50

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

clean สะอาด

dirty สกปรก

Look at the pictures. ดูทีรู่ปภาพ

Write C for clean and d for dirty. เขียน ตัวซี ลงไปถ้าสะอาด เขียน ตัวดี ลงไปถ้าสกปรก

Point and say if it is clean or dirty ชี และพูดตาม สะอาดหรือสกปรก

Clean สะอาด

Dirty สกปรก

P51 หน้า51

Sing. ร้องเพลง

Monday วันจนัทร์

Tuesday วันองัคาร

Wednesday วันพธุ

Thursday วันพฤหัสบดี

Friday วันศุกร์

Saturday วันเสาร์

Sunday วันอาทิตย์

Days of the week วันต่างๆของสัปดาห์
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Sunday, Monday, Tuesday, วันอาทิตย,์ วันจนัทร์, วันองัคาร,

Wednesday, Thursday, วันพธุ, วันพฤหัสบดี,

Friday and Saturday. วันศุกร์และวันเสาร์

And let's begin again. และเร่ิมใหม่อกีครั ง

Sunday, Monday, Tuesday, วันอาทิตย,์ วันจนัทร์, วันองัคาร,

Wednesday, Thursday, วันพธุ, วันพฤหัสบดี,

Friday and Saturday. วันศุกร์และวันเสาร์

And that is the end. และกสิ็ นสุดลง

P52 หน้า52

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures and listen to the story. ดูทีรู่ปภาพและฟังเรือ่งเล่า

I don't like to brush my teeth. ฉนัไม่ชอบแปรงฟนัของฉนั

On Monday, Ben didn't brush his teeth. วันจนัทร์ เบนไม่ชอบแปรงฟนัของเขา

On Tuesday, Ben didn't brush his teeth. วันองัคาร  เบนไม่ชอบแปรงฟนัของเขา

On Wednesday, Ben didn't brush his teeth. วันพธุ  เบนไม่ชอบแปรงฟนัของเขา

On Thursday, Ben didn't brush his teeth. วันพฤหัสบดี  เบนไม่ชอบแปรงฟนัของเขา

P53 หน้า53

On Friday, Ben had a toothache. วันศุกร์ เบนมีอาการปวดฟนั

On Saturday, Ben went to the dentist. วันเสาร์  เบนไปหาหมอฟนั

Oooh, I have a toothache. อู้ห์ ฉนัปวดฟนั

You must brush your teeth everyday. คุณต้องแปรงฟนัทุกวัน

On Sunday, Ben brushed his teeth. วันอาทิตย ์เบนแปรงฟนัของเขา

P54 หน้า54

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

How many times do you brush your teeth today ? คุณแปรงวนัก่ีครั งแล้ววนันี  

1 time 1 ครั ง

2 times 2 ครั ง
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3 times 3 ครั ง

P55 หน้า55

Look and listen. ดูและฟัง

I have long hair. ฉนัมีผมยาว

I have short hair. ฉนัมีผมสั น

long ยาว

short สั น

Is your hair long or short? ผมของคุณยาวหรือสั น ?

Draw your hair. วาดผมของคุณ

I have _____ hair. ฉนัมีผม

P56 หน้า56

Letter and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Say these sounds and try to read these words. พูดเสียงเหล่านี และลองอ่านค าศ พท์ต่อไปนี 

big ใหญ่

pig หมู

wig ผมปลอม

pip เมล็ดในผลไม้

lip ริมฝีปาก

zip ซิป
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Listen and Learn 10 – Family Time คู่มือการฟังและเรียนรูป้ระโยค 10 - เวลาแห่งครอบครัว

Content สารบญั

Pets สัตว์เลี ยง

My family ครอบครัวของฉนั

Going on holiday ไปเทีย่วในวันหยดุ

P4 หน้า4

Pets สัตวเ์ลี ยง

Rolo likes to jump. โรโล่ชอบกระโดด

Rolo likes to run. โรโล่ชอบวิง่

Rolo likes to sleep. โรโล่ชอบนอน

P5 หน้า5

Rolo likes to eat. โรโล่ชอบกนิ

Rolo likes to walk. โรโล่ชอบเดิน

Rolo likes to play. โรโล่ชอบเดิน

This is Ben's pet, Rolo. นี่คือสัตว์เลี ยงของเบน ชื่อว่า โรโล่

P6 หน้า6

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

run วิง่

walk เดิน

jump กระโดด

play เล่น

eat กนิ

sleep นอน

Point at Rolo and listen. Do the actions that you hear, ชี ทีโ่รโล่และฟัง ท าท่าทางทีคุ่ณได้ยนิ

and number the pictures above. และเขียนตัวเลขรูปภาพต่างๆด้านบน

I like to .. ฉนัชอบ ..
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P7 หน้า7

Play the game. เล่นเกมส์กันเถอะ

Walk. เดิน

Sit down. นั่งลง

Run. วิง่

Jump ! กระโดด !

P8 หน้า8

Listen and sing. ฟังและร้องเพลง

I am a Rolo Dog ฉันคือหมาโรโล่

I am a Rolo, I am a Rolo, ฉนัคือโรโล่, ฉนัคือโรโล่

A Rolo dog, Rolo dog. หมาโรโล่, หมาโรโล่

I am a Rolo, I am a Rolo, ฉนัคือโรโล่, ฉนัคือโรโล่

I am a Rolo dog. ฉนัคือหมาโรโล่

I can run and I can eat. ฉนัสามารถวิง่ได้ และ ฉนัสามารถกนิได้

I am a Rolo dog. ฉนัคือหมาโรโล่

I can walk and I can sleep. ฉนัสามารถเดินได้ และ ฉนัสามารถนอนได้

I am a Rolo dog. ฉนัคือหมาโรโล่

P10 หน้า10

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look, listen, point and say. ด,ู ฟัง, ชี และพูดตาม

Count and say how many body parts. นับและพูดวา่ส่วนต่างๆของร่างกายมีเท่าไหร่

eyes ตา

nose จมูก

tail หาง

ears หู

mouth ปาก

legs ขา
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P11 หน้า11

Look and listen. ดูและฟัง

I don't have a pet, but I want a bird. ฉนัไม่มีสัตว์เลี ยง, แต่ฉนัอยากได้นก

This is my pet. I have a dog. นี่คือสัตว์เลี ยงของฉนั ฉนัมีหมา

This is my pet. I have a cat. นี่คือสัตว์เลี ยงของฉนั ฉนัมีแมว

This is my pet. I have a rat. นี่คือสัตว์เลี ยงของฉนั ฉนัมีหนู

P12 หน้า12

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen, point and say. ฟัง, ชี และพูดตาม

Point at Ben and listen. ชี ทีเ่บนและฟัง

Number the pictures and color them. เขียนตัวเลขลงไปในรูปภาพและระบายสีมัน

rat หนู

snake งู

rabbit กระต่าย

horse ม้า

fish ปลา

P13 หน้า13

Do you have a pet ? What is it ? คุณมีสัตวเ์ลี ยงหรือไม่  มันคืออะไร

If you don't have a pet, what pet do you want? ถ้าคุณไม่มีสัตวเ์ลี ยง, คุณอยากได้สัตวเ์ลี ยงอะไร 

I have a … ฉนัมี

I want a … ฉนัอยากได้

Draw your pet or the pet you want. วาดสัตวเ์ลี ยงของคุณ หรือ สัตวเ์ลี ยงทีคุ่ณต้องการ

P14 หน้า14

Sing. ร้องเพลง

P15 หน้า15

I like pets ฉันชอบสัตวเ์ลี ยง

I have a fish. ฉนัมีปลา
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I have a rat. ฉนัมีหนู

I have a horse. ฉนัมีม้า

And I have a cat. และฉนัมีแมว

I like animals. ฉนัชอบสัตว์

I like pets. ฉนัชอบสัตว์เลี ยง

I like animals. ฉนัชอบสัตว์

I like pets. ฉนัชอบสัตว์เลี ยง

I have a rabbit. ฉนัมีกระต่าย

I have a rat. ฉนัมีหนู

I have a snake, ฉนัมีงู,

And I have a cat. และฉนัมีแมว

I like animals. ฉนัชอบสัตว์

I like pets. ฉนัชอบสัตว์เลี ยง

I like animals. ฉนัชอบสัตว์

I like pets. ฉนัชอบสัตว์เลี ยง

P16 หน้า16

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Play the game. เล่นเกมส์กันเถอะ

"What am I?" "ฉนัคืออะไร"

Snake งู

"What am I?" "ฉนัคืออะไร"

What am I ? ฉนัคืออะไร 

Rabbit ! กระต่าย !

P17 หน้า17

Look at the pictures of the animals. ดูทีรู่ปภาพของสัตวต์่างๆ

Point and talk about their tails. ชี และพูดเก่ียวกับหางเขาพวกเขา

A long tail. หางยาว

A short tail. หางสั น
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P18 หน้า18

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

Puppy gets lost ลูกหมาหลงทาง

Good morning, Mom. สวัสดีตอนเช้า, แม่

Good morning, Puppy. สวัสดีตอนเช้า, ลูกหมา

I like to play. ฉนัชอบเล่น

I hide behind the swing. ฉนัไปซ่อนตัวหลังชิงช้า

I hide under the slide. ฉนัไปซ่อนตัวทีใ่ต้เคร่ืองเล่นสไลด์เดอร์

There is a good place to hide ! นั่นคือสถานทีท่ีดี่ทีจ่ะซ่อนตัว

Let's go ! ไปกนัเถอะ !

Where is Mom ? แม่ไปไหน 

Mommy ! แม่ !

P19 หน้า19

Mommy … แม่ …

I am cold. ฉนัหนาว

Where is Mom ? แม่ไปไหน 

Mommy ! แม่ !

Mommy ! I love you ! แม่ ! ฉนัรักแม่!

P20 หน้า20

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Look, listen and say. ดูส,ิ ฟังและพูด

Draw a line to match the mothers to their young. จับคู่แม่และลูกให้ถูกต้อง

horse ม้า

dog สุนัข / หมา

hen แม่ไก่

cat แมว

kitten ลูกแมว

chick ลูกไก่

116



puppy ลูกสุนัข / ลูกหมา

foal ลูกม้า

P21 หน้า21

Say these sounds and try to read these words. พูดเสียงต่อไปนี และลองอ่านค าศัพท์ต่อไปนี 

bun ขนมปังนุ่มรสหวาน

sun ดวงอาทิตย์

nut ผลไม้แห้งเปลือกแขง็

hut กระท่อม

P22 หน้า22

My family ครอบครัวของฉัน

P23 หน้า23

What can you see? คุณเห็นอะไรบ้าง 

P24 หน้า24

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

Where is the bathtub ? อา่งอาบน ้าอยู่ไหน 

In the bathroom. อยู่ในห้องน ้า

Listen and answer the questions. ฟังและตอบค าถาม

Where is .. ? อยู่ทีไ่หน.. 

In the … ใน .. 

P25 หน้า25

Look and listen. ดูและฟัง

This is my family. นี่คือครอบครัวของฉนั

This is my father. นี่คือพอ่ของฉนั

His name is Bill. ชื่อของเขาชื่อบิล

This is my mother. นื่คือแม่ของฉนั
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Her name is Jill. ชื่อของเธอคือจลิ

This is my brother. นี่คือพีช่ายของฉนั

His name is Dan. ชื่อของเขาคือแดน

This is my sister. นี่คือพีส่าวของฉนั

Her name is Ann. ชื่อของเธอคือแอน

P26 หน้า26

Sing. ร้องเพลง

My family ครอบครัวของฉัน

This is my family, this is my family, นี่คือครอบครัวของฉนั, นี่คือครอบครัวของฉนั

And this is my family, my family song. และนี่คือครอบครัวของฉนั, เพลงครอบครัวของฉนั

This is my mother, this is my mother, นี่คือแม่ของฉนั, นี่คือแม่ของฉนั

This is my mother, my mother Jill. นี่คือแม่ของฉนั, แม่จลิของฉนั

This is my father, this is my father, นี่คือพอ่ของฉนั, นี่คือพอ่ของฉนั

This is my father, my father Bill. นี่คือพอ่ของฉนั, พอ่บิลของฉนั

This is my brother, this is my brother, นี่คือพีช่ายของฉนั, นี่คือพีช่ายของฉนั

This is my brother, my brother Dan. นี่คือพีช่ายของฉนั, พีช่ายแดนของฉนั

This is my sister, this is my sister, นี่คือพีส่าวของฉนั, นี่คือพีส่าวของฉนั,

This is my sister, this is my sister Ann. นี่คือพีส่าวของฉนั, พีส่าวแอนของฉนั

This is my family, this is my family, นี่คือครอบครัวของฉนั, นี่คือครอบครัวของฉนั

And this is my family, my family song. และนี่คือครอบครัวของฉนั, เพลงครอบครัวของฉนั

P28 หน้า28

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

I have one brother. ฉนัมีพีช่ายหนึ่งคน

I have one sister. ฉนัมีพีส่าวหนึ่งคน

Draw your family. วาดรูปครอบครัวของคุณ

P29 หน้า29

Look and listen. ดูและฟัง
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This is my father. นี่คือพอ่ของฉนั

He is old. เขามีอายมุาก

This is my mother. นี่คือแม่ของฉนั

She is old เธอมีอายมุาก

This is my brother. นี่คือพีช่ายของฉนั

He is young. เขามีอายนุ้อย

This is my sister. นี่คือพีส่าวของฉนั

She is young. เขามีอายนุ้อย

Talk about your family. เล่าเกี่ยวกบัครอบครัวของคุณ

This is my … นี่คือ… ของฉนั

I have … ฉนัมี ..

He/She is .. เขา/เธอ คือ

P30 หน้า30

Look at the picture. Listen and repeat. ดูทีรู่ปภาพ ฟังและพูดตาม

This is my father. นี่คือพอ่ของฉนั

His name is Bill. ชื่อเขาของคือบิล

He is old. เขามีอายมุาก

I love him. ฉนัรักเขา

This is my brother. นื่คือพีช่ายของฉนั

His name is Dan. ชื่อของเขาคือแดน

He is young. I love him. เขามีอายนุ้อย ฉนัรักเขา

This is my sister. นี่คือพีส่าวของฉนั

Her name is Ann. เธอชื่อว่าแอน

She is young. เธออายนุ้อย

I love her. ฉนัรักเธอ

P31 หน้า31

This is my mother. นี่คือแม่ของฉนั

Her name is Jill. เธอชื่อว่าจลิ

She is old. เธออายมุาก
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I love her. ฉนัรักเธอ

This is my family, a happy family. I love my family. นี่คือครอบครัวของฉนั ครอบครัวอนัแสนสุข ฉนัรักครอบครัวของ

ฉนั

P32 หน้า32

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look and listen. ดูและฟัง

young อายนุ้อย / เด็ก / วัยรุ่น

old อายมุาก / แก ่/ อาวุโส

Look and answer the question. ดู และ ตอบค าถาม

Which one is young ? คนไหนมีอายนุ้อย 

P33 หน้า33

Listen to Cassie and Andy. Sing the song. ฟังแคสซีและแอนดี  ร้องเพลง

Long hair, Short hair ผมยาว ผมสั น

Long and short, ยาว และ สั น

Long and short. ยาว และ สั น

I have long hair. ฉนัมีผมยาว

Long and Short. ยาว และ สั น

Short and long, สั นและยาว

Short and long. สั นและยาว

I have short hair. ฉนัมีผมสั น

I have long hair. ฉนัมีผมยาว

Short and long. สั นและยาว

P34 หน้า34

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the pictures. ดูทีรู่ปภาพ

Listen and draw lines to match their opposites. ฟังและวาดเส้นเชื่อมค าตรงกันข้าม

quite เงียบ สงบ

hard แขง็
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light สว่าง

cold เยน็

short สั น

clean สะอาด

long ยาว

dark เขม้

hot ร้อน

dirty สกปรก

loud เสียงดัง

soft เบา

P35 หน้า35

Listen and say the chant. ฟังและร้องเพลง

Tick Tock, ติ๊ก ต็อก, (เสียงของนาฬิกา)

Tick tock. ต๊ิก ต็อก

It's 8 o'clock. มันคือ 8 นาฬิกา

Time for breakfast. ได้เวลาอาหารเช้าแล้ว

Tick Tock, ต๊ิก ต็อก

Tick tock. ต๊ิก ต็อก

It's 12 o'clock. มันคือ 12 นาฬิกา

Time for lunch. ได้เวลาอาหารกลางวันแล้ว

Tick Tock, ต๊ิก ต็อก,

Tick tock. ต๊ิก ต็อก

It's 5 o'clock. มันคือ 5 นาฬิกา

Time for dinnner ! ได้เวลาอาหารเยน็แล้ว

P36 หน้า36

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Play the game. เล่นเกมกันเถอะ

What is the time ? เวลากี่โมงแล้ว 

Two o'clock. 2 นาฬิกา
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Then you should jump twice. หลังจากนั นคุณกก็ระโดดสองครั ง

Look at Andy ! ดูที ่แอนดี  !

P37 หน้า37

Say these sounds and try to read these words. ออกเสียงตัวอักษรเหล่านี และลองอ่านค าศัพท์

cat แมว

mat เส่ือ

fat อว้น

cap หมวก

map แผนที่

tap กอ๊กน ้า

P38 หน้า38

Going on holiday ไปเทีย่วในวนัหยดุ

Who is in the house ? ใครอยู่ในบ้าน 

P40 หน้า40

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Look at the picture and say. ดูทีรู่ปภาพและพูด

Where is … ? อยู่ทีไ่หน.. 

father พอ่

mother แม่

brother พีช่าย / น้องชาย

sister พีส่าว / น้องสาว

The brother is in the bedroom. พีช่าย / น้องชาย อยู่ในห้องนอน

P41 หน้า41

Draw lines to match the opposites. ลากเส้นจับคู่ค าทีม่ีความหมายตรงข้ามกัน

old อายมุาก / แก ่/ อาวุโส

young อายนุ้อย / เด็ก / วัยรุ่น

thin ผอม / บาง
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tall สูง

dirty สกปรก

hard แขง็ / หนัก

long ยาว

short สั น

soft เบา / นุ่ม

old อายมุาก / แก ่/ อาวุโส

new ใหม่

short สั น

clean สะอาด

fat อว้น

P42 หน้า42

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Fill in the missing numbers and say the numbers. จงเติมตัวเลขทีห่ายไปและพูดเลขนั นกันเถอะ

P43 หน้า43

Write the numbers in the boxes. เขียนเลขลงไปในกล่อง

one หนึ่ง

five ห้า

ten สิบ

eight แปด

six หก

three สาม

nine เกา้

four ส่ี

two สอง

seven เจด็

Do the sums. บวกเลขกันเถอะ

one + five = หนึ่ง บวก ห้า เท่ากบั

seven + three = เจด็ บวก สาม เท่ากบั
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six + four = หก บวก ส่ี เท่ากบั

eight + one = แปด บวก หนึ่ง เท่ากบั

two + ten = สอง บวก สิบ เท่ากบั

nine + one = เกา้ บวก หนึ่ง เท่ากบั

five + three = ห้า บวก สาม เท่ากบั

four + two = ส่ี บวก สอง เท่ากบั

two + eight = สอง บวก แปด เท่ากบั

seven + two = เจด็ บวก สอง เท่ากบั

P44 หน้า44

Sing. ร้องเพลง

P45 หน้า45

Hickory Dickory Dock ฮคิคอรี ดิคคอรี ด็อก (เสียงนาฬิกา)

Hickory Dickory Dock ฮิคคอรี ดิคคอรี ด็อก (เสียงนาฬิกา)

The mouse ran up the clock. เจา้หนูวิง่ขึ นไปบนนาฬิกา

The clock struck one. นาฬิกาตีดังทีเ่ลขหนึ่ง

The mouse ran down. เจา้หนูวิง่ลงมา

Hickory Dickory Dock ฮิคคอรี ดิคคอรี ด็อก (เสียงนาฬิกา)

P46 หน้า46

Let's Practice ! มาฝึกฝนกันเถอะ !

Listen and draw the hands on the clocks. ฟังและวาดเข็มนาฬิกาลงบนนาฬิกา

Write the time under the clocks. Say the time. เขียนเวลาใต้นาฬิกา และ พูดเวลา

o'clock นาฬิกา (หน่วยของเวลา)

P47 หน้า47

Ben's pet, Rolo, likes to hide in the living room. สัตวเ์ลี ยงของเบนชื่อโรโล่ชอบซ่อนตัวในห้องน่ังเล่น

Can you see Rolo ? คุณเห็นโรโล่ไหม 

Where is Rolo ? โรโล่อยู่ไหน 

Point and say. ชี และพูด

124



Under the table. อยู่ใต้โต๊ะ

P48 หน้า48

Where are the clocks ? นาฬิกาอยู่ไหน 

Look, point and say. ดู ชี และพูด

Listen and color the clocks. ฟังและระบายสีนาฬิกา

On the table. อยู่บนโต๊ะ

P49 หน้า49

Where are the clocks ? นาฬิกาอยู่ทีไ่หน 

P50 หน้า50

Sing and act. ร้องเพลงและแสดงท่าทาง

P51 หน้า51

Rolo's Body ร่างกายของโรโล่

Head, tail, หัว, หาง,

Legs and nose, ขาและจมูก ,

Legs and nose, ขาและจมูก ,

Legs and nose, ขาและจมูก ,

Head, tail, หัว, หาง,

Legs and nose, ขาและจมูก ,

Eyes, ears, mouth and nose ! ตา, ห,ู ปาก และ จมูก !

P52 หน้า52

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Can you guess what these animals are ? ทายสิวา่สัตวท์ีเ่ห็นคืออะไร 

What is it ? มันคืออะไร 

P53 หน้า53
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Can you say these sounds ? คุณสามารถพูดเสียงเหล่านี ได้ไหม 

P54 หน้า54

Letters and Sounds ตัวอักษรและเสียง

Read he words, then draw lines to match the words to the 

pictures.

อ่านค าศัพท์แล้ววาดเส้นเชื่อมค าศัพท์กับรูปภาพ

pig หมู

nut ผลไม้แห้งเปลือกแขง็

pip เมล็ดในผลไม้

cat แมว

lip ริมฝีปาก

bun ขนมปังนุ่มรสหวาน

P55 หน้า55

wig ผมปลอม

sun ดวงอาทิตย์

zip ซิป

hut กระท่อม

cap หมวก

big ใหญ่

P56 หน้า56

Let's play in my home ! ไปเล่นกนัในบ้านฉนักนัเถอะ !

Great ! เยี่ยม !

Goodbye ลากอ่น
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