
fountain (เฟานํ  เทิน) น้ำ พุ

statue 
(สแตช ชู) รูปปั้น

town square (เทานํ สแกว) จัตุรัสเมือง

8

hydrant (ไฮ เดรินทํ) 
หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง

pigeon (พิจ  จิน) นกพิราบ

In the Town Square   
(อิน เธอะ เทานํ สแกว) ชมจัตุรัสเมือง

Sam
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lamp post 
(แลมพํ โพซทํ) เสาไฟ

busking (บัส  กิง) การแสดงดนตรีเปิดหมวก

hat (แฮท) หมวก

money 
(มัน  นี) เงิน

saxophone 
(แซค' ซะโฟน) แซ็กโซโฟน

busker 
(บัส' เกอะ) 

นักแสดงดนตรีเปิดหมวก

  There are many pigeons at the town square. 
(แธ อา เมน' นี พิจ' จินซํ แอท เธอะ เทานํ สแกว)  
มีนกพิราบจำ นวนมากที่จัตุรัสเมือง

  The town fountain is big and beautiful.  
(เธอะ เทานํ เฟานํ  เทิน อิซ บิก แอนดํ บิว  ทิเฟิล)  
น้ำ พุประจำ เมืองทั้งใหญ่และงดงาม

  I saw the busker yesterday.  
(ไอ ซอ เธอะ บัส' เกอะ เยส' เตอะเด) ฉันเห็นนักดนตรีเปิดหมวกเมื่อวาน

Talk! Talk! 

Sam
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town flag 

(เทานํ แฟลก) 
ธงประจำ เมือง 

milkshake 

(มิลคํ' เชค) 
มิลก์เชก

ช่วยกันดูซิว่า สิ่งของ
ต่อไปนี้มีกี่ชิ้นกันนะ

1 หาจุดต่าง 3 จุดระหว่างรปูปั้นสองอันนี ้   2 ช่วยฉันหาหนังสือจากห้องสมุด 5 เล่มที่หายไปหน่อย

Spot 3 differences 
between these 

statues.1

LIBRARY

Find my 5 lost 
library books.2

231R

317J

62

TOWN HALL

In the To wn Square 

Sam
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tree 

(ทรี) 
ต้นไม้ 

tomato 
(ทะมา' โท) 
มะเขือเทศ

lamp post 
(แลมพํ โพซทํ) 

เสาไฟ 

backpack 

(แบค' แพค) 
เป้สะพายหลัง 

3 เธอเห็นท่านนายกเทศมนตรีไหม

Can you spot
the Mayor? 3

12

6

39

TOWN HALL

Bakery
Flowers

Open

Sam
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Going Shopping  
(โก' อิง ชอพ' พิง) ไปช็อปปิ้งกันเถอะ  

clothing ( โคล' ธิง) เครื่องแต่งกาย

shoe 
( ชู) 

รองเท้า

t-shirt 
(ท'ี เชิท) 
เสื้อยืด

je ans 
(จีนซํ) 

กางเกงยีนsock 
(ซอค) 
ถุงเท้า

dress 
(เดรซ) 

ชุดกระโปรง

skirt 
(สเกิท) 

กระโปรง

shorts 
(ชอทซํ) 

กางเกงขาสั้น

trousers 
(เทรา' เซอะซํ) 
กางเกงขายาว

Sam
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  Can I try these shoes on? (แคน ไอ ไทร ธีซ ชูซํ ออน)  
ฉันลองสวมรองเท้าพวกน้ี ได้หรือเปล่า

  My dad bought some toys for me.  
(ไม แดด บอท ซัม ทอยซํ ฟอ มี) คุณพ่อซื้อของเล่นให้ฉัน

  I love wearing colourful socks. 
 (ไอ ลัฟวํ แว' ริง คัล' เลอะเฟิล ซอคซํ) ฉันชอบใส่ถุงเท้าสีสันสดใส

Talk! Talk! 

toy (ทอย) ของเล่น

shopping bag 
(ชอพ' พิง แบก) 

ถุงช็อปปิ้ง 

 
cashier 
(แคเชีย') 

พนักงานรับจ่ายเงิน 

Sam
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สิ่งของต่อไปนี้อยู่ตรงไหน
ของภาพกันบ้างนะ

1 จะไปตัดผมได้ที่ ไหนเหรอฮะ       2 จะเรียกแท็กซี่ ได้ที่ ไหน       3 มองเห็นปราสาทหรือเปล่า

menu 

(เมน' นิว) 
เมนู

rocket 
(รอค' คิท) 

จรวด

scissors 
(ซิซ' เซอะซํ) 
กรรไกร

Where can 
I get my 

hair cut? 1 Where can I 
catch a taxi? 2

Hairdressers

Sports**Shoes◊ ◊

Going Shopping

Open

Dress to ImpressSam
ple



154 หนูทําโปสต์การ์ดหล่น 4 ใบ พวกมันอยู่ไหนกันนะ             5 จะหาซื้อหมวกใบใหม่ได้ที่ ไหนนะ

red shirt 
(เรด เชิท) 
เสื้อสีแดง

shopping bag
(ชอพ' พิง แบก) 

ถุงช็อปปิ้ง

purple boots 
(เพอ' เพิล บูทซํ) 
รองเท้าบูตสีม่วง

Hairdressers

Sports

Where can I 
buy a new hat? 5

Can you see 
the castle? 3

Dentist

BANK

Toys          

I've dropped 4 
postcards. Where 

are they? 4

Furniture

312A

TAXI

CASH

Snappy Snap

61V

Sam
ple



race (เรซ) วิ่งแข่ง

basketball 
(บาส กิทบอล) 
บาสเกตบอล

football 
(ฟุท บอล) ฟุตบอล 

16

The Sport Ground 
(เธอะ สปอท เกรานํดํ) สนุกสนานที่ลานกีฬา

sport (สปอท) กีฬา

tennis (เทน' นิซ) เทนนิส

tennis racquet 
(เทน' นิซ แรค' คิท) 

ไม้เทนนิส

Sam
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  We play tennis every evening.  
(วี เพล เทน นิซ เอฟวํ  รี อีฟวํ  นิง) พวกเราเล่นเทนนิสทุกเย็น

  I prefer basketball to football.  
(ไอ พริเฟอะ บาส กิทบอล ทู ฟุท บอล)  
ฉันชอบบาสเกตบอลมากกว่าฟุตบอล

  She puts the water bottle on the table.  
(ชี พุทซํ เธอะ วอ เทอะ บอท เทิล ออน เธอะ เท เบิล)  
เธอวางกระบอกน้ำ ไว้บนโต๊ะ

Talk! Talk! 

water bottle 
(วอ' เทอะ บอท' เทิล) กระบอกน้ำ 

towel 
(เทา' เอิล) ผ้าขนหนู

trainer 
(เทรน' เนอะ) รองเท้าผ้าใบ

Sam
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ช่วยกันดูซิว่า สิ่งของ
ต่อไปนี้มีกี่ชิ้นกันนะ

yellow flag 
(เยล' โล แฟลก) 

ธงสีเหลือง

pole 
( โพล) 
เสา 

cone 
( โคน) 
กรวย

1 หาลูกบอลสีส้ม 5 ลูกเจอหรือเปล่า                            2  ใครกําลังจะชนะการแข่งวิ่งนะ

The Sports Ground

Can you count 5 
orange balls? 1

Who's winning 
the race? 2

05

03

04

02

FINISH

Fruit 

Stall

Sam
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orange T-shirt 
(ออ' รินจํ ที' เชิท) 

เสื้อยืดสีส้ม

purple bottle 
(เพอ' เพิล บอท' เทิล) 

กระบอกน้ำ สีม่วง

headband 
(เฮด' แบนดํ) 
ผ้าคาดศีรษะ

3 แต่ละทีมมีนักฟุตบอลกี่คน        4 จะซื้อกล้วยได้ที่ ไหน        5 นกหวีดของฉันอยู่ไหนนะ

Where's my 
whistle? 5

Where can I 
buy a banana? 4

How many players 
can you see in each 

football team? 3

Sam
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At the Market  
(แอท เธอะ มา' คิท) เดินรอบตลาด  

meat (มีท) เนื้อสัตว์

seafood (ซี' ฟูด) อาหารทะเล 

beef (บีฟ) เนื้อวัว chicken (ชิค' คิน) เนื้อไก่ pork (พอค) เนื้อหมู

egg (เอก) ไข่Sam
ple



fruit (ฟรูท) ผลไม้
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  Mum bought some seafood at the market.  
(มัม บอท ซัม ซี  ฟูด แอท เธอะ มา คิท) คุณแม่ซื้ออาหารทะเลที่ตลาด

  I dont eat beef. (ไอ โดนทํ อีท บีฟ) ฉันไม่กินเนื้อวัว

  We eat eggs every day (วี อีท เอกซํ เอฟวํ' รี เด) 
 พวกเรากินไข่ทุกวัน

  I like fruits and vegetables.  
(ไอ ไลคํ ฟรูทซํ แอนดํ เวจ ทะเบิลซํ) ฉันชอบผลไม้และผัก

Talk! Talk! 

scales (สเกลซํ) ตาชั่ง

vegetable (เวจ' ทะเบิล) ผัก
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