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                         WELCOME 

ยนิดต้ีอนรับ 

 
to 
สู่ 
 
 
 

This book has common phrases and sentences  
that will help you at school.   

 
หนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยวลีและประโยคท่ีสามารถช่วยคุณได ้

ระหวา่งท่ีอยูใ่นโรงเรียน 
 

You can use  
this book to communicate, with  

your teachers, school staff and pupils. 
 

          คุณสามารถใชห้นงัสือเล่มน้ีในการติดต่อส่ือสารกบัครูของคุณ   เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน 
และ เดก็นกัเรียน 
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     Introduction - บทนํา 
 

• Hello!                       ●How are you?   
สวสัดี      คุณสบายดีไหม 

 
 

• Good morning  
   สวสัดีตอนเชา้ 
 
 

• What is your name   
    คุณช่ืออะไร 
 
 

• My name is    ________________,   
   ฉนัช่ือ   _______________. 
 
 

• How old are you?  
   คุณอายเุท่าไหร่ 
 
 

• I am  ______ years old.   
 ฉนัอาย ุ______  ปี 
 

 

• I am your teacher.    
   ฉนัคือครูของคุณ 
 
 

• Come here      
 มาตรงน้ี 

 
 

• Please sit down    
   เชิญนัง่ 
 
• I will take you round the school.  
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 ฉนัจะพาคุณเดินดูรอบ ๆ โรงเรียน 
 
 

• Come with me    
 มากบัฉนั 

 
 

• It is assembly time    
   น่ีเป็นเวลารวมกลุ่ม 
 
 

• We have to go into the hall.  
   เราตอ้งไปท่ีหอ้งโถง 
 
• This is your classroom   
   น่ีคือหอ้งเรียนของคุณ 
 
• This is the toilet.    
   น่ีคือหอ้งนํ้า 
 
• It is dinner time    
  ไดเ้วลาอาหารเยน็ 
 
• It is time to go home.    

ไดเ้วลากลบับา้น 
 
School office    Hall         Cafeteria      Library               
สาํนกังานโรงเรียน       หอ้งโถง          โรงอาหาร      หอ้งสมุด 
 
Stairs    Playground         Gym   Staff room 
 บนัได               สนามเดก็เล่น        โรงยมิ       หอ้งพกัเจา้หนา้ท่ี   
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 Family and Background Information 
ข้อมูลเกีย่วกบัครอบครัวและพืน้เพ 

 
 

• Which languages do you speak? 
   คุณพดูภาษาอะไร 
 
 

• Does anyone in your family speak English? 
   มีใครในครอบครัวคุณพดูภาษาองักฤษหรือไม่ 
 
 

• Can somebody in your family help you with your homework? 
   คนในครอบครัวคุณสามารถช่วยสอนคุณทาํการบา้นหรือไม่ 
 
 
 

• Does your mum go to work?            Yes             No 
 แม่ของคุณทาํงานหรือไม่         ทาํ     ไม่ทาํ 

 
 
 

• Who brings you to school? 
   ใครมาส่งคุณท่ีโรงเรียน 
 
 
 

• Who do you go home with? 
    คุณกลบับา้นกบัใคร 
 
 

Mother      Father      Sister               Brother             
แม่              พอ่       พ่ีสาวหรือนอ้งสาว    พ่ีชายหรือนอ้งชาย    
 
 

Aunt                                        Uncle   
ป้าหรือนา้ท่ีเป็นผูห้ญิง                  ลุงหรืออาท่ีเป็นผูช้าย   
  
Cousin                 Grandmother              Grandfather  
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ญาติ               ยา่หรือยาย             ปูหรือตา   
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• I can speak ___________________________. 
    ฉนัสามารถพดูภาษา______________________. 
 
• I have ______ sister and ______ brother. 
   ฉนัมีพ่ีสาวหรือนอ้งสาว_______คน    
   และพ่ีชายหรือนอ้งชาย________คน 
 
• My ______________ can speak a little English. 
    __________ของฉนัสามารถพดูภาษาองักฤษไดนิ้ดหน่อย 
 
• My ______________ can speak English well. 
   __________ของฉนัสามารถพดูภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

• My ______________ can help me with homework. 
    _____________ของฉนัสามารถช่วยฉนัทาํการบา้น 
 
• How do you come to school? 
   คุณมาโรงเรียนอยา่งไร 
 

• I come to school on my own. 
   ฉนัมาโรงเรียนดว้ยตวัเอง 

• I walk to school.   
   ฉนัเดินมาโรงเรียน 
 
• I come by bus.                  I come by car. 
   ฉนัมาโดยรถโดยสาร                 ฉนัมาโดยรถยนต ์
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Educational Background - พืน้ฐานการศึกษา 
 
 

• Which class were you in before you came to England? 
คุณเรียนอยูช่ั้นอะไรก่อนมาองักฤษ 
 

• At what age do you start school in Thailand? 
    คุณเขา้โรงเรียนตอนอายเุท่าไหร่ 
 
• Did you learn any other languages at school? 

 คุณเคยเรียนภาษาอ่ืนๆท่ีโรงเรียนหรือไม่ 
 
 
 

• Did you learn English in your school? 
    คุณเคยเรียนภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนหรือไม่ 
 
 
 

• How many years did you study English as a foreign 
language? 

   คุณเคยเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างชาติมาแลว้ก่ีปี 
 
 
 

• Did you take any extra lessons after school? 
     คุณเคยเรียนพิเศษหลงัเลิกเรียนหรือไม่ 
 
 
 

• Do you play any musical instruments? 
   คุณเล่นดนตรีหรือไม่ 
 
• I can read and write _______________________ . 

   ฉนัสามารถอ่านและเขียน_____________________ 
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• Circle the subjects you studied at school. 
วงกลมรอบวชิาท่ีคุณเคยเรียนในโรงเรียน 

 

 

Maths        Science             Physics          Biology   
คณิตศาสตร์   วทิยาศาสตร์   ฟิสิกส์      ชีววทิยา  
 
Chemistry       Music          Art                 Religion  
เคมี     ดนตรี       ศิลปะ       ศาสนา 
 
History                   Geography           Physical exercise   
ประวติัศาสตร์       ภูมิศาสตร์          บริหารร่างกาย 
 
 
 

• Which of these subjects did you study in English? 
     วชิาอะไรบา้งท่ีคุณเคยเรียนเป็นภาษาองักฤษ 
 
•   My favourite subject is _____________. 

 วชิาท่ีฉนัชอบคือ______________ 
 

• I also enjoy ____________________very much. 
ฉนัชอบวชิา_______________________มาก 
 

• I am good at _________________________ . 
    ฉนัเรียนเก่งวชิา ______________________ 
 
• I can play the _____________________ . 
    ฉนัสามารถเล่น___________________ 
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School Routines - กจิวตัรในโรงเรียน 

 
 

• School begins at ______ and ends at ______ . 
    โรงเรียนเขา้เรียนเวลา________และเลิกเรียนเวลา______ 

 
• The first lesson is at ____________ . 

 วชิาแรกเร่ิมเวลา____________ 
 

• There is a morning break at ______ for ____minutes. 
 พกัตอนเชา้เวลา________ เป็นเวลา_______นาที 
 

• Lunch is at ________ for ____ hour and ____minutes. 
   อาหารกลางวนัเร่ิมเวลา_______เป็นเวลา ____ชัว่โมง__ นาที 

 
• There are ________ lessons in the day. 

 ในหน่ึงวนัมี _________วชิา 

• There is a period where you will meet your tutor.  This is   
    at _________. 

 เวลาท่ีคุณตอ้งไปพบครูของคุณคือเวลา____________  
 

• You can borrow books from the school library. 
 คุณสามารถยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดของโรงเรียน 

 
 

• Each lesson takes place in a different room.  The number 
of the room is written on your time-table.  

   แต่ละวชิาเรียนต่างหอ้งกนั    
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   หมายเลขหอ้งแสดงไวใ้นตารางเรียนของคุณ 
 
 
 

• You can either bring a packed lunch to school or have a   
school dinner. 
คุณสามารถนาํอาหารกลางวนัมารับประทานเองหรือรับประทาน 
อาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนจดัให ้กไ็ด ้
 

• PE (games lessons) will be on ________.  You will need to 
bring your PE kit to school. 

  ชัว่โมงเกมส์ในวนั _____________     
  คุณตอ้งนาํอุปกรณ์เกมส์ของคุณมาโรงเรียนดว้ย 

 
 
   School dinner              games lessons          football 
  อาหารเยน็ของโรงเรียน           ชัว่โมงเล่นเกมส์         ฟตุบอล                                                         

    
 netball                         clothes                      shorts 
  เนทบอล                  เส้ือผา้              กางเกงขาสั้น   
                                                                  
 trainers      tracksuit                    T-shirt 
 รองเทา้ผา้ใบ                    ชุดกีฬา                            เส้ือยดื 
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Asking for Help  - การขอความช่วยเหลอื 
 
• Could you please show me the way to the toilet. 

กรุณาบอกทางไปหอ้งนํ้าใหฉ้นัดว้ย 
 

• I can’t find my:  
   ฉนัไม่สามารถหา 
 
 bag     book          pen                    pencil-case 
กระเป๋า      หนงัสือ            ปากกา        ดินสอ 
 
money           diary         exercise book  
เงิน       สมุดบนัทึก   สมุดแบบฝึกหดั           

coat                   timetable        lunch-box  
เส้ือคลุมหรือเส้ือแจคเกท        ตารางเรียน   กล่องอาหารกลางวนั 
 
• Where is the library? 
   หอ้งสมุดอยูท่ี่ไหน 
 
• How long can I borrow the books for? 
   ฉนัสามารถยมืหนงัสือไดน้านเท่าไหร่ 

• Where is this room?   
   หอ้งน้ีอยูท่ี่ไหน 
 
• I don’t know where to go. 

ฉนัไม่รู้จะไปท่ีไหน 
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Question Words - คาํถาม 
 
• How?  อยา่งไร 

• What? อะไร 

• When? เม่ือไหร่ 

• Where? ท่ีไหน 

• Which? อนัไหน 

• Who?     ใคร 

• Whose? ของใคร 

• Why?     ทาํไม 
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Using a Dictionary - การใช้พจนานุกรม 
 
 
 

• Do you know the English alphabet? 
   คุณรู้จกัพยญัชนะ ตวัอกัษรภาษาองักฤษหรือไม่ 

 
• Do you know how to use a dictionary? 
      คุณรู้จกัวธีิใชพ้จนานุกรมหรือไม่ 
 
• Do you have an English / Thai dictionary? 

   คุณมีพจนานุกรมภาษาองักฤษ ไทย หรือไม่ 
 
• Write the meanings next to each word. 
      เขียนความหมายของคาํต่อไปน้ี 
 
• Do you have a dual language dictionary at home? 

    คุณมีพจนานุกรม 2 ภาษาอยูท่ี่บา้นหรือไม่ 

 
• Keep a dictionary on your desk in class every day. 
      เกบ็พจนานุกรมท่ีอยูบ่นโตะ๊ของคุณมาเขา้ชั้นเรียนทุกวนั 
 
• You will need a dictionary for homework. 
       คุณจาํเป็นตอ้งใชพ้จนานุกรมสาํหรับทาํการบา้น 
 
• Find the meanings of these words in the dictionary and   
      write them down.     
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      คน้หาความหมายของคาํต่อไปน้ีจากพจนานุกรมและเขียน 
      ความหมายของคาํเหล่านั้นลงไป 
 
 

• Write the meanings in Thai. 
      เขียนความหมายเป็นภาษาไทย 
 
• Write the meanings above the words on the worksheet.     
      เขียนความหมายของคาํต่อไปน้ีลงบนดา้นบนของคาํ 

 
• This is a word book for you to write useful English words 
     in. 
     น่ีคือสมุดคาํศพัท ์สาํหรับเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีมีประโยชน์ 
 
• We will write the words in alphabetical order. 
      เราจะเขียนคาํศพํทเ์รียงตามลาํดบัตวัอกัษร 
 
• You must keep this word-book with you in class and look    
     up meanings when you need to. 
     คุณตอ้งเกบ็สมุดคาํศพัทเ์ล่มน้ีไวก้บัคุณในชั้นเรียนและใชดู้ 
     ความหมายเม่ือจาํเป็น 

 
• We will make a list of important words for each topic. 

    เราจะเลือกคาํศพัทท่ี์สาํคญั สาํหรับแต่ละหวัขอ้ 
 
• When you study this topic in class, you can look up 
     meanings in the list of topic words.  This will be easier  
     than finding words in the dictionary. 
     ขณะท่ีเรียนแต่ละหวัขอ้คุณสามารถดูความหมายของคาํศพัทท่ี์อยู ่
     ในรายการ    วธีิน้ีจะทาํใหก้าร หาคาํศพัทเ์ร็วกวา่การหาใน 
     พจนานกรม 
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Classroom Instructions - คาํช้ีแจงในห้องเรียน 

• Read this.                                     ●Copy this.  
      อ่าน                      คดัลอก 
     
• Say it in English. 
      พดูคาํน้ีเป็นภาษาองักฤษ 
 
• Do you know this word?                 ●Repeat after me. 

    คุณรู้จกัคาํน้ีหรือไม่                        พดูตามฉนั    
 

• Cut out this picture.                      ●Colour in the picture.                   
      ตดัรูปภาพน้ี                                    ระบายสีรูปภาพ 
 
• Paste it in your book. 
       แปะลงสมุดของคุณ 
 
• Have you studied this before? 
     คุณเคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ 

• Did you understand this? 
     คุณเขา้ใจเร่ืองน้ีหรือไม่ 
 
• Ask for help if you don’t understand. 

  กรุณาถามถา้คุณไม่เขา้ใจ 
 

• Put these in order. 
     เรียงลาํดบัส่ิงเหล่าน้ี 
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• Copy this into your exercise book. 
     คดัลอกส่ิงน้ีลงบนสมุดแบบฝึกหดัของคุณ 
 
• Where is your list of topic words? 
     รายการคาํศพัทข์องคุณอยูท่ี่ไหน 
 
• Find the meanings of the marked words and write them   
     alongside in Thai. 
    หาความหมายของคาํศพัทท่ี์ทาํเคร่ืองหมายไวแ้ละเขียนความ 

หมายไวด้า้นขา้ง 
 
• Where is your:  
     ส่ิงต่อไปน้ีอยูท่ี่ไหน 

 
Dictionary                Word book              Reading book     
พจนานุกรม                      สมุดคาํศพัท ์                หนงัสือสาํหรับอ่าน                 
 
Diary                          Planner  
สมุดบนัทึก                    สมุดวางแผน                   
 
Exercise book             PE Kit 
 สมุดแบบฝึกหดั                 อุปกรณ์เกมส์พีอี 
 
 
• Draw a diagram and label it.  Write the words in the  
     correct place in both English and Thai. 
     วาดแผนผงัและใส่คาํอธิบาย เติมคาํศพัทใ์หถู้กตอ้ง ทั้งภาษา 
     องักฤษและภาษาไท ย 
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• Write the story in Thai.   
     แต่งเร่ืองราวเป็นภาษาไทย 
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Homework - การบ้าน 

 

• You will get homework every day/week/fortnight. 
     คุณจะมีการบา้นทุกๆ วนั /ทุกๆ อาทิตย/์ ทุกสองอาทิตย ์
 
• Write it down in your homework diary / planner. 

  เขียนลงในสมุดการบา้น/สมุดวางแผนการทดลอง 
 

• This is for homework.  Bring it to school on _________.  
      ส่ิงน้ีสาํหรับการบา้นและนาํมาส่งวนั_____ 
 
• Finish this at home and give it to me on ___________ .     
      ทาํการบา้นใหเ้สร็จท่ีบา้นและนาํมาส่งวนั ______________ 
    
• Do you understand what you have to do? 
       คุณเขา้ใจไหมวา่คุณตอ้งทาํอะไร 
 
• Can somebody at home help you with this work? 
     มีใครท่ีบา้นสามารถช่วยคุณทาํงานน้ีหรือไม่ 
 
• Ask your ____________to explain this to you.   
     We will do this in class on ______________. 
     ขอให ้___________ ของคุณช่วยอธิบายใหคุ้ณฟัง     
     เราจะทาํงานน้ีในชั้นเรียนในวนั______ 
 
• Ask your _______ to help you to translate this into 
     English. 
     ขอให ้___________ของคุณแปลใหคุ้ณฟังเป็นภาษาองักฤษ 
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Asking about Homework - ขอ้สงสยัเก่ียวกบัการบา้น        

 
 

• What should I do for homework? 
     ฉนัควรทาํอะไรกบัการบา้น 
 
• I don’t understand the homework task. 

 ฉนัไม่เขา้ใจการบา้นวา่ตอ้งทาํอะไร 
 

• I couldn’t do the homework because I didn’t know what to  
     do. 

 ฉนัทาํการบา้นไม่ได ้เพราะฉนัไม่รู้วา่ตอ้งทาํอะไร 
 
• My family cannot help me with this homework. 
     ครอบครัวของฉนัไม่สามารถช่วยฉนัทาํการบา้นได ้
 
• I have done this homework.  Who should I give it to? 
     ฉนัทาํการบา้นเสร็จแลว้ ฉนัควรส่งการบา้นกบัใคร 
 
• I forgot to bring my homework to school. 
     ฉนัลืมเอาการบา้นมาโรงเรียน 
 
• When is the homework for? 
      การบา้นน้ีส่งเม่ือไหร่ 
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For the Pupil - สําหรับเดก็นักเรียน 
     

 Feeling unwell รู้สึกไม่ค่อยสบาย 

• I am not feeling well. 
     ฉนัรู้สึกไม่ค่อยสบาย 
 
• I want to call my  mum    /    dad    /    aunt. 
       ฉนัตอ้งการโทรหาแม่/ พอ่ /ป้าของฉนั 
 

• I would like to go home. 
      ฉนัอยากกลบับา้น 
 
• My head is hurting. 
     ฉนัปวดหวั 
 
• My stomach is hurting.                  ● I am hungry.        
     ฉนัปวดทอ้ง                           ฉนัหิว 
 

• I need a drink of water. 
      ฉนัหิวนํ้า 
 
• I am feeling cold. 

  ฉนัรู้สึกหนาว 
 

• I am feeling home-sick. 
      ฉนัคิดถึงบา้น 
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• I fell over and hurt myself. 
     ฉนัหกลม้และไดรั้บบาดเจบ็ 

For the Pupil - สําหรับเดก็นักเรียน 
 
Bullying การลอ้เลียน/แกลง้ 

• A boy / a girl / some pupils are teasing me. 
 เดก็ผูช้าย/เดก็ผูห้ญิง/เดก็นกัเรียนบางคน กาํลงัแกลง้ฉนั 
 

• ________________ is making fun of my name. 
     _____________กาํลงัลอ้เลียนช่ือฉนั 
 
• Some pupils are being nasty to me at lunchtime / during  
     break / in the class. 
      เดก็นกัเรียนบางคนแกลง้ฉนัตอนเวลาอาหารกลางวนั / 
     ระหวา่งพกั / ในหอ้งเรียน 
 
• I don’t know who these pupils are. 
     ฉนัไม่รู้วา่ใคร 
 
   Push          Hurt                    Hit   
   ผลกั                            ทาํใหเ้จบ็                          ตี 
 

   Shout          Ignore                 Laugh  
   ตะโกน                        เพิกเฉย                         หวัเราะ 
 
   Call names               Tease  
   เรียกช่ือ                        แกลง้/แหย ่ 
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School Trip - ทศันศึกษากบัโรงเรียน 
 
• Your class will be going on a school trip on __________. 
     ชั้นเรียนของคุณจะเดินทางไปทศันศึกษาในวนั___________ 
 
• The trip is to a: 
       เดินทางไปยงั 

 
    Science museum                     History museum         
    พิพิธภฑัณ์วทิยาศาสตร์                   พิพิธภฑัณ์ประวติัศาสตร์                             
 
    Exhibition                               Theatre   
    นิทรรศการ                                 โรงละคร       
  
     Historical building                   A town 
    ตึกเก่าทางประวติัศาสตร์                    เมือง 

 
• This letter is about the school trip.  Take this letter   
      home and show it to your mum / dad / aunt. 
      จดหมายน้ีเป็นจดหมายเก่ียวกบัทศันศึกษาของโรงเรียน   
     นาํจดหมายน้ีไปบา้นและนาํใหพ้อ่ / แม่ / ป้าของคุณ  
       
• As your mum / dad / aunt to sign the letter to say that  
     you can go on the trip.  Bring this back to school and give  
     it to the teacher. 

 ถา้ แม่ / พอ่ / ป้าของคุณ เซ็นอนุญาต ใหคุ้ณไปทศันศึกษาได ้ 
     กรุณานาํจดหมายน้ีกลบัมาส่ง ใหค้รู 
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• You will not be able to go unless your parent or aunt signs   
     the letter. 
      คุณไม่สามารถไปทศันศึกษาได ้ถา้ผูป้กครองหรือป้าของคุณ 
     ไม่เซ็นอนุญาตมาในจดหมาย 
 
• You will travel by coach / train. 
      คุณจะเดินทางโดยรถโดยสาร/รถไฟ 
 
• The coach will leave the school at _________  and    
     return at _______________ . 
     รถโดยสารจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา ____  
      และกลบัเวลา______ 
 
• You will need to be in school by ___________ . 
      คุณต่องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา____________ 
 
• The children will be taking some money along to spend.    
      You can take £ _______ . 
      เดก็ๆ สามารถพกเงินติตตวัเพ่ือใชจ่้ายได ้  
     คุณสามารถพกเงินได_้______ปอนด ์
 
• You will be able to buys drinks and snacks on the trip.  
     คุณสามารถซ้ือเคร่ืองด่ืมหรือขนมขบเค้ียวระหวา่งเดินทาง 
 
• You will need to take a packed lunch along. 
     คุณตอ้งนาํอาหารกลางวนัไปดว้ย 
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• Bring a:                   raincoat   /   jacket          /   umbrella. 
     กรุณานาํส่ิงน้ีไปดว้ย: เส้ือกนัฝน /  เส้ือคลุมหรือเส้ือแจคเกท  /  ร่ม 
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School Holidays - วนัหยุดของโรงเรียน 
 
• There are holidays at the end of each term. 
      มีวนัหยดุทุกๆ ส้ินภาคเรียน 
 
• The school term starts on __________. 
       ภาคเรียนเปิดเรียนตอน(วนั/เดือน) ___________ 
 
• Term finishes on __________. 
     ส้ินสุดภาคเรียนตอน(วนั/เดือน) ___________ 
 
• Come to school on ___________. 

มาโรงเรียนเม่ือ(วนั/เดือน) _____________ 
 
• Next week is half-term.  School will be closed. 

อาทิตยห์นา้ถึงเวลาคร่ึงภาคเรียน โรงเรียนจะปิด 

 
• School will start again on __________. 
       โรงเรียนจะเปิดอีกคร้ังตอน(วนั/เดือน) _____________ 
 
• _____________ is a holiday. 
     _____________เป็นวนัหยดุ 
 
• School will be closed for:  
      โรงเรียนจะปิดเป็นเวลา 
 
    1 week    2 weeks     6 weeks 
    1 อาทิตย ์               2 อาทิตย ์      6 อาทิตย ์
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• _________ is a non-uniform day.  It is a special day 

when the pupils don’t wear their uniform to school. 
      _________ เป็นวนัท่ีไม่ตอ้งใส่ชุดนกัเรียน   มนัเป็นวนัพิเศษ  
     เม่ือนกัเรียนไม่ตอ้งใส่ชุดนกัเรียนมาโรงเรียน 
 
 
    Spring term           Summer term 

ภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลิ                       ภาคเรียนฤดูร้อน 
 

    Autumn term                 Easter holidays 
    ภาคเรียนฤดูใบไมร่้วง                      วนัหยดุอีสเตอร์ 
 
    Summer holidays                       Christmas holidays 

วนัหยดุฤดูร้อน                                วนัหยดุคริสมาสต ์
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