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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  4 

ทางบริษัท อิงลิช แอนด์ ไอ มีความยินดีที+ จะแจ้งให้ท่านทราถึงบทเรียนและคําศัพท์ต่างๆที8 บุตรหลานของท่านจะได้เรียนใน 

ภาคเรียนนี)  โดยจะมีการทดสอบหลังจากบทเรียนใน week ที#  8 และ 13 ซึ# งท่านสามารถนําคําศัพท์เหล่านี7 ไปฝึกฝนให้กับ 

บุตรหลานของท่านเพื1 อเพิ1 มพูนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ(งขึ, น ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดกิจกรรม 

และข้อมูลต่างๆที0 เป็นประโยชน์ได้เพิ0 มเติมจาก http://kids.engl ish-and-i .com  
 

Lesson Engl ish Thai 

Lessons    
1 - 3 

drive / driving  ขับรถ / กําลังขับรถ 

fly / flying บิน / กําลังบิน 

look / looking  มอง / กําลังมอง 

ride / riding  ขี#  / กําลังขี)        
sail / sailing  แล่นเรือ / กําลังแล่นเรือ                 
wait / waiting  รอ / กําลังรอ 

boat  เรือ        
bus รถโดยสารประจําทาง 
helicopter เฮลิคอปเตอร์ 
lorry รถบรรทุก 
motorbike รถจักรยานยนต์      
scooter รถมอเตอร์ไซด์ที- มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า 
skateboard กระดานเล่นสเก็ตซึ/ งมีล้อเล็กๆช่วยให้เคลื/ อนที/ 
taxi รถแท็กซี)  

 

Lessons   
6 - 8 

boring  น่าเบื' อ  
difficult ยาก 
fun  สนุกสนาน 
great ดีมาก 
listen to / listening to  ฟัง / กําลังฟัง  
make / making  ทํา / กําลังทํา  
paint / painting ทาสี / กําลังทาสี  
play / playing เล่น / กําลังเล่น 

read / reading อ่าน / กําลังอ่าน 

watch / watching ดู / กําลังดู 

think คิด 
about เกี$ ยวกับ 
athletics  กรีฑา  
badminton  แบดมินตัน  
baseball  เบสบอล 
basketball  บาสเกตบอล 
football  ฟุตบอล 
hockey  ฮอกกี%     
table tennis ปิงปอง 
tennis  เทนนิส    
swimming การว่ายนํ) า 
volleyball วอลเลย์บอล 

 

Lessons  
11 – 13 

art  วิชาศิลปะ  
English  วิชาภาษาอังกฤษ  
geography วิชาภูมิศาสตร์  

history  วิชาประวัติศาสตร์  
I.T. วิชาเกี( ยวกับเทคโนโลยี 
maths วิชาคณิตศาสตร์ 
music  วิชาดนตรี  
P.E. วิชาพลศึกษา 
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Lessons 
11 – 13 
(cont . ) 

science วิชาวิทยาศาสตร์ 
before ก่อน 
after หลัง 
when เมื$ อ 
Monday วันจันทร์ 
Tuesday วันอังคาร 
Wednesday วันพุธ 
Thursday วันพฤหัสบดี 
Friday วันศุกร์ 
Saturday วันเสาร์ 
Sunday วันอาทิตย์ 
do sports / doing sports เล่นกีฬา / การเล่นกีฬา     
draw / drawing  วาดรูป / การวาดรูป 
listen to music / listening to music ฟังเพลง / การฟังเพลง 
sing / singing ร้องเพลง / การร้องเพลง 
write / writing เขียน / การเขียน 
assembly          ชุมนุม  
tests การทดสอบ 
like ชอบ 
don’t like ไม่ชอบ 
love รัก 
really โดยแท้จริง 
arrive at school มาถึงโรงเรียน   
brush your teeth แปรงฟัน 
do your homework ทําการบ้าน  
eat breakfast รับประทานอาหารเช้า 
get up ตื# นนอน 

wash your hands ล้างมือของคุณ  
wear uniform สวมใส่เครื* องแบบ 
have to ต้อง 

o’clock ตามนาฬิกา , ....โมง 
 


