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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  2/6 

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. 
Who’s he? His name is Bob. 
Can you spell blue, please? Yes, it’s b-l-u-e. 

No, sorry I can’t. 
Vocabulary  

alphabet ตัวอักษร 

hello สวัสดี 
name ชื# อ 
her ของเธอ 
his ของเขา 
your ของคุณ 
please ขอร้อง 
spell สะกด 
what อะไร 
colour สี 
black สีดํา 
brown สีนํ% าตาล 
blue สีฟ้า, สีนํ% าเงิน 
green สีเขียว 
grey สีเทา 
orange สีส้ม 
pink สีชมพู 
purple สีม่วง 
red สีแดง 
white สีขาว 
yellow สีเหลือง 

 

Uni t 2 

Target Language 
Is this a bookcase? Yes, it is. 

No, it isn’t. 
 This is a bookcase. 

These are bookcases. 
Vocabulary 

school โรงเรียน 
board / boards กระดาน (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
bookcase / bookcases ชั# นวางหนังสือ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
cupboard / cupboards ตู้ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
desk / desks โต๊ะเรียน , โต๊ะทํางาน (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
ruler / rulers ไม้บรรทัด (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
teacher / teachers ครู (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
wall / walls ผนัง (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
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Un i t 2 
(cont . ) 

eleven สิบเอ็ด 
twelve สิบสอง 
thirteen สิบสาม 
fourteen สิบสี%  
fifteen สิบห้า 
sixteen สิบหก 
seventeen สิบเจ็ด 
eighteen สิบแปด 
nineteen สิบเก้า 
twenty ยี# สิบ 
this นี#  
these เหล่านี(  
there is / there are มี 
there isn’t / there aren’t ไม่มี 
how many เท่าไหร่ 

 

Uni t 3 

Target Language 
Whose camera is this? It’s his. 
Whose computer games are these? They’re hers. 
Is this his kite? Yes, it is. 

No, it isn’t. 
Are these his lorries? Yes, they are. 

No, they aren’t. 
Vocabulary 

camera / cameras กล้องถ่ายรูป (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
computer game / computer games เกมคอมพิวเตอร์ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
kite / kites ว่าว (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
lorry / lorries รถบรรทุก (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
robot / robots หุ่นยนต์ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
watch / watches นาฬิกาข้อมือ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
that นั#น 
those เหล่านั( น 
whose ของใคร 
his ของเขา 
hers ของเธอ 

 

Uni t 4 

Target Language 
Is this your phone? Yes, it is. 

No, it’s hers. 
Which one is yours? The one on the sofa. 

Vocabulary 
clock นาฬิกาติดผนัง 
home บ้าน 
mat เสื$ อ 
mirror กระจก 
lamp โคมไฟ 
phone โทรศัพท์ 
sofa โซฟา 
in ใน 
next to ถัดจาก,ข้างๆ 
on บน 
mine ของฉัน 
yours ของคุณ 
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Un i t 5 

Target Language 
 This is my cousin. 
 My mummy is reading a book. 

Vocabulary 
baby เด็กอ่อน 
cousin ลูกพี& ลูกน้อง 
daddy พ่อ 
family ครอบครัว 
grandma ย่า,ยาย 
grandpa ปู่,ตา 
mummy แม่ 
catch / catching จับ / กําลังจับ 
clean / cleaning สะอาด / กําลังทําความสะอาด 
eat / eating กิน / กําลังกิน 
fly / flying บิน / กําลังบิน 
get / getting ได้รับ / กําลังได้รับ 
hit / hitting ตี / กําลังตี 
jump / jumping กระโดด / กําลังกระโดด 
run / running วิ# ง / กําลังวิ# ง 
sleep / sleeping นอน / กําลังนอน 
throw / throwing โยน / กําลังโยน 
walk / walking เดิน / กําลังเดิน 

 

Uni t 6 

Target Language 
 We’re having eggs for breakfast. 
Can / May I have some bread, please. Yes, here you are. 

Vocabulary 
bread ขนมปัง 
chicken ไก่ 
juice นํ# าผลไม้ 
meat เนื$ อสัตว์ 
milk นม 
rice ข้าว 
water นํ# า 
carrot / carrots แครอท (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
chip / chips มันฝรั& งทอด (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
egg / eggs ไข่ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
lemon / lemons มะนาว (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
potato / potatoes มันฝรั& ง (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
morning สวัสดีตอนเช้า 
afternoon สวัสดีตอนบ่าย 
lunch time เวลาอาหารกลางวัน 
dinner time เวลาอาหารเย็น 

 


