
bike  
(ไบคํ) จักรยาน 

school bag 
(สกูล แบก) กระเป๋านักเรียน

student
(สติว เดินทํ) นักเรียน

school uniform 
(สกูล ยู  นิฟอม) ชุดนักเรียน

teacher 
(ที เชอะ) ครู

backpack 
(แบค แพค) เป้สะพายหลัง 
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Time for School 
(ไทมํ ฟอ สกูล) ได้เวลาไปโรงเรียน

Sam
ple



school bus  
(สกูล บัซ) รถโรงเรียน 

car  
(คา) รถยนต ์ 

classroom  
(คลาซ รูม) ห้องเรียน, ชั้นเรียน 
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 I am a student. (ไอ แอม อะ สติว เดินทํ) ฉันเป็นนักเรียน

  We go to school by bike. 
 (วี โก ทู สกูล ไบ ไบคํ) พวกเราขี่จักรยานไปโรงเรียน

  My English teacher is very kind. 
 (ไม อิง กลิช ที  เชอะ อซิ เว รี ไคนํดํ) คุณครูภาษาอังกฤษของฉันใจดีมาก

  I have a colourful backpack. 
 (ไอ แฮฟวํ อะ คัล เลอะเฟิล แบค แพค) ฉันมีเป้สะพายหลังสีสันสดใส

Talk! Talk! 

Sam
ple
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Can you spot a star 
shape on the playground?1

What's the time? 2

BUS STOP

slide 
(สไลดํ) 

กระดานลื่น 

piano 
(พีแอน โน) 

เปียโน

BUS

62A B14

สิ่งของต่อไปนี้อยู่ตรงไหน
ของภาพกันบ้างนะ

1 หารปูดาวในสนามเด็กเล่นเจอหรือเปล่า     2 กี่ โมงแล้วนะ

Time for School

Sam
ple
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Where's the best place  
to leave my bike? 4

Can you see someone 
running for the bus? 3

STOP

Cherry Tree School

6

12 1
2

4
57

8

10
11

39

stop sign 
(สตอพ ไซนํ) 
ป้ายหยุด

school bell 
(สกูล เบล) 

กระดิ่งเข้าเรียน

bus stop 
(บัซ สตอพ) 

ป้ายรถประจำ ทาง

Café

Bob’s Books

32O
 2JL

3 เห็นใครกําลังว่ิงตามรถประจําทางหรือเปล่า  4 จะจอดรถจักรยานไว้ตรงไหนดีนะ

STOP

Sam
ple



chair 
(แช) เก้าอี ้

desk 
(เดซคํ) โต๊ะ 

apron 
(เอ เพริน) ผ้ากันเปื้อน

notebook 
( โนท บุค) สมุด

English class 
(อิง  กลิช คลาซ) ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 

PE class 
(พีอี  คลาซ) ชั้นเรียนพละศึกษา 

12

book 
(บุค) หนังสือ

In the Classroom  
(อิน เธอะ คลาซ' รูม) ชั้นเรียนแสนสนุก

Sam
ple



maths class 
(แมธซํ คลาซ) ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

art class 
(อาท คลาซ) ชั้นเรียนศิลปะ 

science class 
(ไซ  เอินซํ คลาซ) ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 The books are on the bookshelf. 
 (เธอะ บุคซํ อา ออน เธอะ บุค เชลฟํ) หนังสืออยู่บนชั้นวางหนังสือ

 I sat on the chair. (ไอ แซท ออน เธอะ แช) ฉันนั่งบนเก้าอี้

  I love art class the most. (ไอ ลัฟวํ อาท คลาซ เธอะ โมซทํ) 
 ฉันชอบวิชาศิลปะที่สุด

  I played football in PE class.  
(ไอ เพล ฟุท บอล อิน พีอี  คลาซ) ฉันเล่นฟุตบอลในคาบพละศึกษา

Talk! Talk! 

Sam
ple
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rocket 
(รอค คิท) 

จรวด 

easel  
(อี  เซิล)  

ขาตั้งกระดานวาดรูป 

ช่วยกันดูซิว่า สิ่งของต่อไปนี้
มีกี่ชิ้นกันนะ

1 มีแก้วนมกี่ ใบอยู่ ในถาด         2 ลองหาจุดต่างสามจุดของภาพรถท้ังสองนี้

How many glasses of 
milk are on the tray?1

Spot three differences 
between the two car 

paintings.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trees

Bunny

Owl

Cats

In the Classroom

Sam
ple
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ball 
(บอล)  
ลูกบอล 

wheelbarrow 
(วีล  แบโร) 

รถเข็นล้อเดียว 

yellow helmet  
(เยล  โล เฮล  มิท)  
หมวกนิรภัยสีเหลือง 

3 พวกเราเขียนตัวเลขอยู่ ตัวเลขไหนมีค่าสูงสุดนะ  4 เด็ก ๆ  เอาตัวอักษรเหล่านี้ ไปประสมเป็นคําซิจ๊ะ

We've all written a 
number. Which one is 

the highest?3

Can you use these 
letters to make

 a word? 4

a
b

c
d e

t ca
0

Monday

453

8 2

Sam
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seesaw 
(ซี  ซอ) 

กระดานหก 

slide 
(สไลดํ) 

กระดานลื่น

16

playground 
(เพล เกรานํดํ) 
สนามเด็กเล่น 

hopscotch 
(ฮอพ สกอช) ตั้งเต 

skipping rope 
(สกิพ พิง โรพ) 
เชือกกระโดด 

Playtime 
(เพล' ไทมํ) สุขสันต์เวลาพัก

Sam
ple



swing 
(สวิง) 
ชิงช้า

basketball 
(บาส กิทบอล) 
บาสเกตบอล
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hula hoop 
(ฮู  ละ ฮูพ) 
ฮูลาฮูป 

football 
(ฟุท บอล) 
ฟุตบอล 

 They drew the hopscotch course with chalk. 
 (เธ ดรู เธอะ ฮอพ สกอช คอซ วธิ ชอค) พวกเขาใช้ชอล์กวาดตารางตั้งเต

 Football is my favourite sport. 
 (ฟุท' บอล อิซ ไม เฟ' เวอะริท สปอท) ฟุตบอลเป็นกีฬาโปรดของฉัน

  We go to the playground after school every day. 
(วี โก ทู เธอะ เพล' เกรานํดํ อาฟ' เทอะ สกูล เอฟวํ' รี เด) 

 พวกเราไปสนามเด็กเล่นหลังเลิกเรียนทุกวัน

Talk! Talk! 

Sam
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basketball hoop  
(บาส  กิทบอล ฮูพ)  
ห่วงบาสเกตบอล 

สิ่งของต่อไปนี้อยู่ตรงไหน
ของภาพกันบ้างนะ

1 มองเห็นนกสีดําตรงแนวพุ่มไม้หรือเปล่า                2 มีนักเต้นกี่คนที่ ใส่กางเกงขาสั้นกันนะ

Can you spot a blackbird 
on the hedge?1

Fresh 
Fruit

How many dancers  
are wearing shorts?2

Kitchen

Cherr
y

Tree

watering can  
(วอ  เทอะริง แคน)  

บัวรดน้ำ   

Playtime

Sam
ple
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binoculars 
(บินอค คิวเลอะซํ)  
กล้องส่องทางไกล 

chessboard 
(เชซ  บอด)  

กระดานหมากรุก 

3 ครัวของโรงเรียนอยู่ตรงไหนนะ  4 เพื่อนของฉันซ่อนอยู่ตรงไหนนะ เขาสวมหมวกกับผ้าพันคอสีแดง

Where's my friend 
hiding? He's wearing a 
red hat and scarf.4

Where's the school 
kitchen?3

MAILMAIL

P 123

HL1 KT4

postman 
( โพซทํ  เมิน) 
บุรุษไปรษณีย์ 

Sam
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canteen 
(แคนทีน ) 
โรงอาหาร 

cup 
(คัพ) ถ้วย 

glass 
(กลาซ) แก้วน้ำ  

chopstick  
(ชอพ สติค) ตะเกียบcutlery (คัท' ละรี) อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

knife (ไนฟํ) มีดfork 
(ฟอค) 
ส้อม 

spoon (สปูน) ช้อน

Lunchtime 
(ลันช'ํ ไทมํ) กินข้าวกลางวันกันเถอะ

Sam
ple
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drink (ดริงคํ) ดื่ม 

bowl ( โบล) ชาม dish (ดิช) จาน

eat (อีท) กิน, รับประทาน

  We have lunch at the canteen. 
 (วี แฮฟวํ ลันชํ แอท เธอะ แคนทีน') 
 พวกเรากินอาหารกลางวันที่ โรงอาหาร

  We eat noodles with chopsticks. 
 (วี อีท นูด เดิลซํ วิธ ชอพ สติคซํ) เราใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยว

  I drink a glass of water after meal. 
 (ไอ ดริงคํ อะ กลาซ ออฟวํ วอ' เทอะ อาฟ เทอะ มีล) 
 ฉันดื่มน้ำ หนึ่งแก้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ

Talk! Talk! 

Sam
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