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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  1/6 

ทางบริษัทอิงลิช แอนด์ ไอ มีความยินดีที6 จะแจ้งให้ท่านทราบถึงบทเรียนและคําศัพท์ต่างๆที6 บุตรหลานของท่านจะได้เรียนใน 

หลักสูตร IEP Bookwork Course ในภาคเรียนนี*  ซึ# งท่านสามารถนําคําศัพท์เหล่านี7 ไปฝึกฝนให้กับบุตรหลานของท่าน 

เพื$ อเพิ$ มพูน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ดียิ(งขึ, น ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ 

ที# เป็นประโยชน์ได้เพิ# มเติมจาก  http://kids.engl ish-and-i .com   
 

Unit Engl ish Thai 

Unit 1 

Target Language  

What’s your name? My name is Lee. 
How old are you? I’m 7 years old. 
What colour is the crayon? It’s blue. 

Vocabulary 
colour สี 

name ชื# อ 
number ตัวเลข 
one หนึ$ ง 
two สอง 
three สาม 
four สี#  
five ห้า 
six หก 
seven เจ็ด 
eight แปด 
nine เก้า 
ten สิบ 
blue สีฟ้า 
green สีเขียว 
orange สีส้ม 
pink สีชมพู 
purple สีม่วง 
red สีแดง 
yellow สีเหลือง 
monster สัตว์ประหลาด 
rainbow รุ้ง 

 

Uni t 2 

Target Language 
What colour is the bag? It’s blue. 

The bag is blue. 
Vocabulary 

book หนังสือ 
chair เก้าอี'  
eraser ยางลบ 
pen ปากกา 
pencil ดินสอ 
school โรงเรียน 
table โต๊ะ 
he เขา (ผู้ชาย) 
she เขา (ผู้หญิง) 
you คุณ,พวกคุณ 

thank you ขอบคุณ 
who ใคร 
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Un i t 3 

Target Language  

What’s your favourite toy? My train. 
What colour is it? It’s green. 
Is your train under the bed? Yes, it is. 

No, it isn’t. 
Vocabulary 

favourite ที# ชอบมาก,ซึ# งเป็นที# โปรดปราน 

ball ลูกบอล 
bike จักรยาน 
car รถยนต์ 
computer คอมพิวเตอร์ 
doll ตุ๊กตา 
toy ของเล่น 
train รถไฟ 
black สีดํา 
brown สีนํ% าตาล 
grey สีเทา 
white สีขาว 
in ใน 
next to ข้างๆ, อยู่ติดกับ 

on บน 
under ใต้ 
where ที# ไหน 

 

Uni t 4 

Target Language  
Who’s that? That’s my mother. 

My father is old. 
Vocabulary  

brother น้องชาย,พี# ชาย 
family ครอบครัว 
father พ่อ 
grandmother ย่า,ยาย 
grandfather ปู่,ตา 
mother แม่ 
sister พี# สาว,น้องสาว 
beautiful สวยงาม 
happy มีความสุข 
old แก่ 
sad เศร้า 
ugly น่าเกลียด,น่ากลัว 
young อ่อนวัย,อายุยังน้อย 
we เรา,พวกเรา 
who ใคร 
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Un i t 5 

Target Language 
What is it? It’s a bird. 
What are they? They’re birds. 
 The house is clean. 

Vocabulary 
bird นก 
cat แมว 
dog สุนัข 
fish ปลา 
horse ม้า 
mouse หนู 
pet สัตว์เลี) ยง 
big ใหญ่ 
clean สะอาด 
dirty สกปรก 
long ยาว 
short สั# น,เตี$ ย 
small เล็ก 
they พวกเขา 

 

Uni t 6 

Target Language 
 I have got a nose. 

He has got blue eyes. 
Has he got black hair? Yes, he has. 
 No, he hasn’t. 

Vocabulary 
ear หู 
eye ตา 
face ใบหน้า 
hair ผม 
head ศีรษะ 
mouth ปาก 
nose จมูก 
teeth / tooth ฟัน (พหูพจน์ / เอกพจน์) 
have got มี 

	  


