
à¡Ãç´ÀÒÉÒ¹‹ÒÃÙŒ

äÇÂÒ¡Ã³�

 Present Simple Tense
 ¡ÒÃãªŒ  ãªŒ¡Å‹ÒÇ¶Ö§àËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
 â¤Ã§ÊÃŒÒ§  »ÃÐ¸Ò¹ + ¡ÃÔÂÒª‹Í§ 1 (¡ÃÔÂÒàµÔÁ -s 

àÁ×èÍ»ÃÐ¸Ò¹à»š¹àÍ¡¾¨¹�) (+ ¡ÃÃÁ)

 •	The woods are too dangerous !
  »่ÒÁÑ¹ÍÑ¹µÃÒÂÁÒ¡à¡Ô¹ไ» !

 Past Simple Tense
 ¡ÒÃãªŒ  ãªŒºÍ¡àËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í´ÕµÁÑ¡ãªŒ 

´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§¹ÔÂÒÂËÃ×Í¹Ô·Ò¹
 â¤Ã§ÊÃŒÒ§ »ÃÐ¸Ò¹ + ¡ÃÔÂÒª‹Í§ 2 (+ ¡ÃÃÁ)

 •	Goldilocks knocked on the door. 
  â¡Å´ÔÅ็Í¡Ê�à¤ÒÐ»ÃÐµÙ
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    ÊíÒ¹Ç¹áÅÐÇÅÕ¨Ò¡à¹×éÍàÃ×èÍ§

as good as gold  à»š¹à´็¡´Õ
give sb a hair cut  ¡ÃŒÍ¹ผÁ...
in no time at all  ·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´
last of all  ·ŒÒÂ·ÕèÊØ´
once upon a time  ¡ÒÅ¤ÃÑé§Ë¹Öè§

Crack! â¤ÃÁ !
Mmm!  Í×Á !
Ooh!  âÍŒâË !
Oops! ÇŒÒÂ !, ÍØ๊Â !

¡ÅØ‹Á¤íÒÍØ·Ò¹
(Interjection)

Ow!  âÍ๊Â !
Yuk! ÍÕë !
zz ¤Ã‹Í¡¿‚é  

  (àÊÕÂ§¹Í¹¡Ã¹)
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àÃ×èÍ§ËÁÕ ๆ  

 หนู ๆ  Ê§Êัยไหมว่Ò หมีที่ âกลดิล็อกÊ์จอมวุ่นเจอ ¤ือพันธุ์อะไÃกันนะ

 ¤íÒµÍº¤×Í หมีกÃิ«ลี (Grizzly) à̈ ŒÒËÁÕ¡ÃÔ«ÅÕÍÒÈÑÂã¹·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×Í 
ÅÑ¡É³Ðà´‹¹¢Í§ÁÑ¹¤×Í µÒáÅÐËÙÁÕ¢¹Ò´àÅ็¡áÅÐ¡ÅÁ ËÒ§ÊÑé¹ ¢¹ÊÕ¹éíÒµÒÅà¢ŒÁ 
¶ŒÒÁÑ¹Â×¹ 2 ¢ÒàÁ×èÍไËÃ‹ÅÐ¡็ ÁÑ¹¨ÐÊÙ§ 2-3 àÁµÃ àÅÂ·Õà´ÕÂÇ áÅÐàÁ×èÍËÁÕ¡ÃÔ«ÅÕ
âµàµ็ÁÇÑÂ¹éíÒË¹Ñ¡µÑÇ¨ÐÁÒ¡¶Ö§ 180-980 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ! àÍ...Ç‹Òáµ‹¾ÕèËÁÕ¡Ô¹ÍÐไÃ¹Ð 
µÑÇ¶Ö§ไ Œ́ ãË ญ‹¢¹Ò´¹Õé ÍÒËÒÃ̈ Ò¹â»Ã´¢Í§¾ÕèËÁÕ¤×Í¾×ªáÅÐ»ÅÒ â´Âà©¾ÒÐ»ÅÒá«ÁÍ¹ 
(salmon) áÅÐ»ÅÒà·ÃÒµ� (trout) ËÒ¡¹ŒÍ§ æ ÍÂÒ¡µÑÇÊÙ§áÅÐá¢็§áÃ§àËÁ×Í¹ 
¾ÕèËÁÕáÅŒÇ ¹ŒÍ§ æ ¡็µŒÍ§¡Ô¹ผÑ¡ ผÅไÁŒ áÅÐ»ÅÒàÂÍÐ æ ¹Ð¨๊Ð

Goldilocks and the Three Bears

Retold by Susanna Davidson.

When you hear this sound... Turn the page!

หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว

เรียบเรียงโดย ซูซานนา เดวิดสัน

เมื่อได้ยินเสียงนี้... ให้พลิกหน้าถัดไป !
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Once upon a time,  
   there was a little girl  
      called Goldilocks.

once upon a time 
 (วันซํ อะพอน' อะ ไทมํ) 
 กาลครั้งหนึ่ง
there was (แธ วอซ) 
 มี
little (ลิท' เทิล) 
 (ตัว) เล็ก
girl (เกิล) เด็กผู้หญิง
called (คอลดํ) 
 มีชื่อว่า
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   She had lovely golden 
hair and looked as good as 
gold.

had (แฮด) มี
lovely (ลัฟวํ' ลี)   
 สวยงาม
golden  (โกล' เดิน)  
 สีทอง
hair (แฮ) ผม
look (ลุค) ดูเหมือน
as good as gold 
 (แอซ กุด แอซ โกลดํ)
 เป็นเด็กดี
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Goldilocks!

Goldi

   But Goldilocks 
wasn’t good. 

   She was naughty.

but (บัท) แต่
wasn’t (วอซ' เซ ินทํ)  
 ย่อจาก was not  
 ไม่เป็น
good (กุด) นิสัยดี
naughty (นอ' ที) 
 ซุกซน

16

Sam
ple



Goldi

   She liked to do something 
naughty every day. liked (ไลคํทํ) ชอบ

do (ดู) ทํ�
something (ซัม' ธิง) 
 บางสิ่ง
every (เอฟว ํ' รี)  
 ทุก ๆ
day (เด) วัน
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Honey
Flakes

   “If you don’t stop being 
naughty,” said her mother, 
“your hair will turn blue.”

   “I don’t believe you!” said 
Goldilocks, and put salt in 
the sugar pot  . 

if (อิฟ) ถ้�
don’t (โดนทํ) 
 ย่อจาก do not ไม่
stop (สตอพ) หยุด
said (เซด) พูด
her (เฮอ) ของเธอ
mother (มัธ' เธอะ) 
 แม่
your (ยอ) ของคุณ 
hair (แฮ) ผม
turn (เทิน) เปลี่ยน
blue (บลู) สีฟ้�

believe (บิลีฟวํ') เชื่อ
and (แอนดํ) และ
put (พุท) ใส่
salt (ซอลทํ) เกลือ
in (อิน) ใน
sugar pot 
 (ชุก' เกอะ พอท)
 กระปุกน้ําตาล

18

Sam
ple



   “I don’t believe you!” said 
Goldilocks...

   “If you carry on like this,”
said her father, “you’ll grow
warts on your nose .”

carry on 
 (แค' รี ออน)
 ทําต่อไป
like this (ไลคํ ธิซ)   
 แบบน้ี
father (ฟ�' เธอะ) พ่อ
grow (โกร) ผุดขึ้น
wart (วอท) หูด
nose (โนซ) จมูก
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...and gave her little 
brother a haircut.   

   “Now,” thought Goldilocks. 
“What shall I do next?” Then she 
remembered the woods.

gave sb a hair cut  
 (เกฟวํ อะ แฮ คัท) 
 กร้อนผม...
brother (บรัธ' เธอะ) 
 น้องชาย
now (เน�) ตอนนี้
thought (ธอท) คิด
what (วอท) อะไร
shall (แชล) ควรจะ
next (เนคซํทํ) ต่อไป
then (เธน) จากนั้น
remember 
 (ริเมม' เบอะ) จําได้
wood (วุด) ป่�
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The woods are  
too dangerous!

   Her mother always said, 
“Don’t go into the woods. 
They’re full of bears.”

   That made 
Goldilocks want 
to go there even
more.

always (ออล' เวซํ) เสมอ
said (เซด) พูด
don’t (โดนทํ) ย่อจาก  
 do not ห้าม
go into (โก อิน' ทู) 
 เข้�ไปใน
full of sth (ฟุล ออฟวํ) 
 เต็มไปด้วย...
bear (แบ) หมี
too (ทู) เกินไป

dangerous
 (เดน' จะเริซ)
 อันตราย
made (เมด) ทําให้
want (วอนทํ) ต้องการ
there (แธ) ที่นั่น
even more 
 (อี' เวิน มอ) มากย่ิงข้ึน

21

Sam
ple



   Goldilocks waited until 
no one was watching...

wait (เวท) คอย
until (อันทิล') 
 จนกระทั่ง
no one (โน วัน)
 ไม่มีใคร
watch (วอช) เฝ�้ดู
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