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บทที่ 1 (หัวข้อ: คำา
กริยาแสดงการกระ
ทำา)
bake อบ
boxes กล่อง
brush แปรง
cake ขนมเค้ก
carry พกพา
catch จับ
clean ทำาความสะอาด
climb ปีน
cook ประกอบอาหาร
date วันที่
Friday วันศุกร์
gate ประตู
help ช่วย
ladder บันไดสำาหรับ
ปีน
lights ไฟ
lunch อาหารกลางวัน
make ทำา
Monday วันจันทร์
pick เลือก
plate จาน
sandwich แซนด์วิช
Saturday วันเสาร์
Sunday วันอาทิตย์
steps ขั้น
Thursday วัน
พฤหัสบดี
Tuesday วันอังคาร
wash ล้าง
watch ดู
Wednesday วันพุธ

บทที่ 2 (หัวข้อ: 
อุปกรณ์ที่สนามเด็ก
เล่น)
bike รถจักรยาน
circle วงกลม
clothes เสื้อผ้า
dance เต้นรำา
fine ดี
go ไป
hands มือ
hop กระโดดโลดเต้น
like ชอบ
line เส้น
nine เก้า
ride ขี่
rings ห่วง
roundabout ม้าหมุน
run วิ่ง
shout ร้องตะโกน
singing การร้องเพลง
skip กระโดดข้าม
slide กระดานลื่น
square สี่เหลี่ยมจัตุรัส
stone หิน
swing ชิงช้า
that โน่น
these เหล่านี้
this นี่
those เหล่านั้น
throw โยน

บทที่ 3 (หัวข้อ: 
กีฬาและงานอดิเรก)
basketball 
บาสเกตบอล
blue สีน้ำาเงิน

bone กระดูก
buying การซื้อ
clothes เสื้อผ้า
cube ลูกบาศก์
cut ตัด
drawing การวาด
ภาพ
football ฟุตบอล
glue กาว
hose ท่อยาง
let ปล่อยให้
like ชอบ
nose จมูก
painting การระบายสี
paints สี
scissors กรรไกร
singing การร้องเพลง
stick แปะ
stone หิน
swimming การว่าย
น้ำา
tennis เทนนิส
think คิด
tube ท่อ
use ใช้
writing การเขียน

บทที่ 4 (หัวข้อ: 
เสื้อผ้า)
black สีดำา
blue สีน้ำาเงิน
boots รองเท้าบู๊ท
clock นาฬิกา
cloud เมฆ
clown ตัวตลก
coat เสื้อคลุม

dress เครื่องแต่งกาย
flag ธง
flower ดอกไม้
fly บิน
glasses แว่นตา
gloves ถุงมือ
hat หมวก
jacket แจ็คเก็ต
plane เครื่องบิน
sandals รองเท้าแตะ
shirt เสื้อเชิ้ต
shoes รองเท้า
shorts กางเกงขาสั้น
skirt กระโปรง
socks ถุงเท้า
trainers ครูผู้ฝึกสอน
trousers กางเกงขา
ยาว
T-shirt เสื้อยืด
คอกลม
wear สวม

บทที่ 5 (หัวข้อ: วลี
เกี่ยวกับเวลา)
astronaut 
มนุษย์อวกาศ
brick อิฐ
brown สีน้ำาตาล
crown กระหม่อม
eat breakfast กิน
อาหารเช้า
eat dinner กินอาหาร
เย็น
foot เท้า
get up ตื่นนอน
go to bed ไปนอน
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grapes องุ่น
green สีเขียว
grey สีเทา
o’clock นาฬิกา
parrot นกแก้ว
people คน
phone โทรศัพท์
play the piano เล่น
เปียโน
play tennis เล่น
เทนนิส
sea ทะเล
sleep นอนหลับ
space station สถานี
อวกาศ
swim ว่ายน้ำา
talk พูดคุย
tired เหนื่อย
train รถไฟ
tree ต้นไม้
watch TV ดูโทรทัศน์

บทที่ 6 (หัวข้อ: ส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย)
arm แขน
band วงดนตรี
brightly เจิดจ้า
drum กลอง
feet เท้าสองข้าง
flute ขลุ่ย
foot เท้าข้างเดียว
gold สีทอง
head ศีรษะ
her ของเธอ
his ของเขา
leg ขา
mouth ปาก
my ของฉัน
nose จมูก
our ของเรา
play เล่น

ride ขี่
shine เปล่งแสง
shiny สว่างไสว
shoulders ไหล่
slow ช้า
smile ยิ้ม
snake งู
snow หิมะ
spider แมงมุม
star ดาว
street ถนน
sweet ขนมหวาน
swim ว่ายน้ำา
their ของพวกเขา
tightly แน่นหนา
tiny ขนาดเล็กมาก
trumpet ทรัมเป็ต
winner ผู้ชนะ
your ของท่าน

บทที่ 7 (หัวข้อ: 
อาหาร เครื่องดื่ม
และภาชนะบรรจุ)
always สม่ำาเสมอ
apples แอปเปิ้ล
April เมษายน
August สิงหาคม
bananas กล้วย
band วงดนตรี
basket ตะกร้า
bottle ขวด
bread ขนมปัง
cakes ขนมเค้ก
cheese ชีส
crisps มันฝรั่งทอด
cup ถ้วย
dark มืด
December ธันวาคม
drink ดื่ม
elephant ช้าง
February กุมภาพันธ์

hand มือ
January มกราคม
juice น้ำาผลไม้
July กรกฎาคม
jumper เสื้อสเวต
เตอร์
June มิถุนายน
lightning ฟ้าแลบ
March มีนาคม
May พฤษภาคม
milk นม
never ไม่เคย
November 
พฤศจิกายน
October ตุลาคม
often บ่อยๆ
pink สีชมพู
plates จาน
rainbow รุ้งกินน้ำา
sandwiches 
แซนด์วิช
September กันยายน
sometimes บางครั้ง
storm พายุ
think คิด
thunder ฟ้าร้อง
water น้ำา

บทที่ 8 (หัวข้อ: 
สัตว์)
asleep นอนหลับ
belt เข็มขัด
cold หนาว
crocodile จระเข้
ear หู
elephant ช้าง
friendly เป็นมิตร
giraffe ยีราฟ
gold สีทอง
head ศีรษะ
help ช่วย

hippo ฮิปโป
hold ถือ
lion สิงโต
milk นม
monkey ลิง
monster สัตว์
ประหลาด
mouth ปาก
neck คอ
old เก่า
scared ตกใจ
sleepy ง่วงนอน
tail หาง
teeth ฟัน
ugly น่าเกลียด
yesterday เมื่อวาน
zebra ม้าลาย

บทที่ 9 (หัวข้อ: สัตว์
ทะเล)
aquarium พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำา
behind หลัง
between ระหว่าง
dolphin ปลาโลมา
eagle นกอินทรีย์
green สีเขียว
huge ใหญ่
in front of หน้า
island เกาะ
jellyfish แมงกะพรุน
next to ข้างๆ
rock หิน
see เห็น
shark ปลาฉลาม
sleep นอนหลับ
sweet ขนมหวาน
tree ต้นไม้
whale ปลาวาฬ
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บทที่ 10 (หัวข้อ: 
บนชายหาด)
balloon ลูกโป่ง
beach ชายหาด
boot รองเท้าบู๊ท
broom ไม้กวาด
claw ก้ามปู
crab ปู
crawl คลาน
fin ครีบ
hard ยาก
him เขา
it มัน
me ฉัน
moon ดวงจันทร์
pool สระ
sand ทราย
school โรงเรียน
spoon ช้อน
sharp คม
shell เปลือกหอย
shellfish หอย
spine หนาม

starfish ปลาดาว
strong แข็งแรง
them พวกเขา
touch สัมผัส
us เรา
you ท่าน

บทที่ 11 (หัวข้อ: คำา
กริยาแสดงการกระ
ทำารูปปกติ)
chop สับ
fifth ที่ห้า
first ที่หนึ่ง
fish ตกปลา
fourth ที่สี่
hill เนินเขา
jungle ป่า
mend ซ่อม
nail ตอกตะปู
next ต่อจากนั้น
pull ดึง
push ดัน
rain ฝนตก

river แม่น้ำา
sail แล่นเรือ
second ที่สอง
sixth ที่หก
snail หอยทาก
spider แมงมุม
tail หาง
train รถไฟ
then ต่อจากนั้น
third ที่สาม
wash ล้าง

บทที่ 12 (หัวข้อ: 
อาหารและเครื่อง
ดื่ม)
apple cake เค้ก
แอปเปิ้ล
beach ชายหาด
burger เบอร์เกอร์
chicken ไก่
chips มันฝรั่งทอด
chocolate pudding 
พุดดิ้งรสช็อคโกแลต

coffee กาแฟ
eat กิน
fruit ผลไม้
hungry หิว
into เข้าไป
land แผ่นดิน
lemonade น้ำามะนาว
lettuce ผักกาดหอม
over เหนือ
pea ถั่วลันเตา
pizza พิซซ่า
potatoes มันฝรั่ง
read อ่าน
salad สลัด
sea ทะเล
soup ซุป
tea ชา
thirsty กระหายน้ำา
through ผ่านพ้น
throw โยน
under ใต้
vegetables ผัก
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