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             แบบฝึกทกัษะ เร่ือง ไวยากรณ์ ( Grammar) ผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน  

รายวชิาภาษาองักฤษ  รหสัวชิา อ 21102  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม อ าเภอกนัทรลกัษ ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง                             
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           แบบฝึกทกัษะ เร่ือง ไวยากรณ์ ( Grammar) เล่มน้ีเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่ือประกอบ     

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รายวชิา ภาษาองักฤษ รหสัวชิา อ 21102                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย 

                1.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ขอ้ 
2.  แบบฝึกทกัษะเร่ืองไวยากรณ์ ( Grammar) มีทั้งหมด 4 เล่ม แต่ละเล่มใชเ้วลาในการจดัการเรียน
การสอน 4 ชัว่โมง ไดแ้ก่ 

       2.1 แบบฝึกทกัษะเล่มท่ี 1 Present Simple Tense 
       2.2 แบบฝึกทกัษะเล่มท่ี 2 Present  Continuous Tense 
       2.3 แบบฝึกทกัษะเล่มท่ี 3 Past Simple Tense 

2.4 แบบฝึกทกัษะเล่มท่ี 4 Future Simple Tense 
                3.  แบบฝึกทกัษะเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี  1 Present Simple Tense 
                4.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
                5.  เอกสารประกอบการสอน ไดแ้ก่ 

5.1 ใบความรู้ 
5.2 แบบฝึกหดั 

                 6.   แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ืองไวยากรณ์มี 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
                           6.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Warm up) เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน
เน้ือหาใหม่ กิจกรรมท่ีใชใ้นขั้นตอนน้ีอาจจะเป็นการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ เพลง เกม นิทาน การสนทนา 
หรือการแสดง 
                          6.2 ขั้นน าเสนอเน้ือหา ( Presentation) เป็นขั้นน าเสนอเน้ือหาใหม่แก่ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนรับรู้                  
และเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้การเรียนรู้ โดยจะมุ่งเนน้การใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย 
รูปแบบภาษา การใชภ้าษา การออกเสียงค าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ                       
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ ์

ค าช้ีแจง 
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                        6.3 ขั้นฝึก (P ractice) เป็นขั้นการใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการเรียนรู้                                
ในขั้นน าเสนอเน้ือหามาฝึกปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งฝึกการใชภ้าษาซ่ึงอาจท ากิจกรรมเด่ียว เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม                         
มีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
                         6.4 ขั้นน าไปใช ้(Production) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนถ่ายทอดส่ือสารส่ิงท่ีไดเ้รียนและฝึก                                
เป็นการน าภาษาไปใชจ้ริง ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์เหมือนชีวติจริง 
                         6.5  ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดส้รุปสาระส าคญัของบทเรียน 
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 การเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง ไวยากรณ์ ( Grammar) นั้น นกัเรียนมีโอกาสไดป้ฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ  ดว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล ครูมีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้และอ านวย                      
ความสะดวกใหแ้ก่นกัเรียน ตลอดจนใหค้ าแนะน า ใหค้  าปรึกษาในปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากการใชแ้บบฝึกทกัษะ                    
ดงันั้น  เพื่อใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมต่างๆใหเ้ป็นประโยชน์และใหไ้ดผ้ลตรงตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้                                            
ใหค้รูควรด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นเตรียมก่อนสอน 

1. ศึกษาคู่มือการใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ืองไวยากรณ์ (Grammar) ใหเ้ขา้ใจ 
2. ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆในแบบฝึกทกัษะแต่ละเล่มวา่มีครบตามท่ีระบุหรือไม ่
3. ศึกษาเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกทกัษะโดยละเอียด 
4. ครูตอ้งเตรียมกระดาษค าตอบหรือแบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในการท ากิจกรรม              

เพื่อดูความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
5. อธิบายท าความเขา้ใจกบันกัเรียนถึงวธีิการเรียนการสอน ดว้ยแบบฝึกทกัษะเร่ืองไวยากรณ์( Grammar)                    

เล่มท่ี 1-4 
ขั้นสอน 

6. ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึกแต่ละเล่ม เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 
7. การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

7.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Warm up) 
7.2 ขั้นน าเสนอเน้ือหา (Presentation) 
7.3 ขั้นฝึก (Practice) 
7.4 ขั้นน าไปใช ้(Production) 
7.5 ขั้นสรุป (Wrap up) 
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           8. ขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม ครูผูส้อนคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคนเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลป้อนกลบัหรือประเมินการท ากิจกรรมการพดูและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หากนกัเรียนคนใดมี
ปัญหาการท ากิจกรรม  ครูตอ้งใหค้  าปรึกษาและแนะน า 
ขั้นหลงัสอน 
       9. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน                         
เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้และครูควรตรวจแบบทดสอบทุกคร้ังทนัทีและแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบโดยเร็ว 

10. นกัเรียนท่ีมีคะแนนประเมินหลงัเรียน ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จะตอ้งทบทวนเน้ือหา ท ากิจกรรมเดิมซ ้ า
แลว้ท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบชุดเดิมอีกคร้ัง 

11. เม่ือศึกษาครบทั้ง 4 เล่มแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนจ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ครูตรวจคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนน 

12. ครูตรวจเก็บเอกสารและส่ือการเรียนการสอนแบบฝึกทกัษะทุกเล่มใหเ้รียบร้อย 
13. ครูควรบนัทึกผลหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ืองไวยากรณ์ ( Grammar) 

ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะไวด้ว้ย เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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คู่มอืนักเรียน 
 

 
 
 
              ขอ้ปฏิบติัในการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง ไวยากรณ์ (Grammar) นกัเรียนควรด าเนินการดงัน้ี 
              1. นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ไวยากรณ์ (Grammar)  จ านวน 30 ขอ้ 

2. นกัเรียนฟังครูอธิบายขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง ไวยากรณ์ ( Grammar) และเกณฑ์
การวดัและประเมินผลใหเ้ขา้ใจ 
              3. รับแบบฝึกทกัษะเร่ือง ไวยากรณ์ (Grammar) จากครู 
              4. ศึกษาจุดประสงคข์องแบบฝึกทกัษะแต่ละเล่มใหเ้ขา้ใจ 
              5. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึกทกัษะแต่ละเล่มเพื่อทดสอบพื้นฐานของตนเองดว้ย
ความซ่ือสัตย ์แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลยท่ีครูแจกให ้
              6. ศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกปฏิบติั (Exercise) ในแบบฝึกทกัษะแต่ละเล่ม 
              7. รับกระดาษใบเฉลยแบบฝึกทกัษะจากครูมาตรวจเอง 
              8. ถา้นกัเรียนมีขอ้สงสัยขณะด าเนินการเรียนรู้ใหข้อค าแนะน า ค  าปรึกษาจากครูผูส้อน 
              9. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนในแบบฝึกแต่ละเล่มเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ของตนเอง                    
ดว้ยความซ่ือสัตย ์
              10. นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินร้อยละ 80 สามารถเรียนแบบฝึกทกัษะต่อไปได ้ แต่ถา้ไม่ผา่นเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 80  ตอ้งทบทวนบทเรียน เน้ือหาและกิจกรรมตามแบบฝึกใหม่อีกคร้ัง 
             11. ท  าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ไวยากรณ์ ( Grammar) จ านวน 30 ขอ้ อีกคร้ังหน่ึง
เพื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
             12. นกัเรียนจดัเก็บเอกสารและส่ือการเรียนการสอนแบบฝึกทกัษะทุกเล่มใหเ้รียบร้อย 
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สาระที ่2   ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรม
ไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                                                                                                                                                            

 
 

ตัวช้ีวดั ม 1 /1    บอกความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใชเ้คร่ืองหมาย                                    
วรรคตอน  และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ  และภาษาไทย 

 
สาระการเรียนรู้ 
           Present Simple Tense 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกโครงสร้างประโยค Present Simple Tense ไดถู้กตอ้ง  
2. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการใชป้ระโยค Present Simple Tense ไดถู้กตอ้ง  
3. นกัเรียนสามารถใชค้  ากริยาในประโยค Present Simple Tense ไดถู้กตอ้ง 
4. นกัเรียนสามารถใช ้Adverb of frequency ไดถู้กตอ้ง 
5. นกัเรียนสามารถใช ้Question Wordsไดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง  Present  Simple Tense 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –test)                                                                                                                          

เร่ือง Present Simple Tense ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
 จ านวน 10 ข้อ  เวลา 10 นาท ี

คะแนนเต็ม 10 คะแนน   
 

*********************************************** 
Direction : Choose the correct answer. 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
1. He______his homework every evening. 

a. do   c. does 
b. don’t   d. doesn’t 

2. A :______does he do? 
       B : He is a policeman. 

a. Who   c. Where 
b. What   d. When 

3. The baby______all the time. 
a. cries   c. cry 
b. cried   d. crying 

4. My father ______the dishes after dinner. 
a. wash   c. washed 
b. washing  d. washes 

5. I ______shopping with my friends on Saturday. 
a. go   c. goes 
b. went   d. going 
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6. A: ______ you play football? 

                 B: Yes, I  do.  
a. Do   c. Does 
b. Don’t   d. Doesn’t 

7. Ben  _____ late for school. 
a. have   c. is 
b. are   d. has 

8. She _____ to school. 
a. doesn’t  walk  c. doesn’t  walks 
b. don’t  walk  d. don’t  walks 

9. A : ____ book do you want? 
              B : I want the big one. 

a. What                                 c. Which 
b. Where                                d. When 

10. We_____  _____ golf. 
a. plays, never  c. play, never 
b. never, plays  d. never, play 

 
 
 

 

ท าเสร็จแลว้ เราไปศึกษาใบความรู้กนัเลย
ครับ 
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Answer Sheet (Pre –test) 
Name : ________________________________Class_______.No. _______ 

 
No. a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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      ใบความรู้ที ่1 
        Present  Simple Tense 

 

 

Present Simple Tense ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือการกระท าท่ีเป็นปกติวสิัย                                   
รวมถึงส่ิงท่ีเป็นความจริง หรือเป็นขอ้เทจ็จริงต่างๆ  ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 
 

    

         
  
 
 

ตวัอยา่งประโยค 
                                      I am a teacher. 
      She is pretty.  
      He has a car. 
      We have some books. 

     Ruth gets up at 6 o’clock every morning.  
      Nick goes to Park Street School. 
     The little bird flies in the sky.  
     You and I play tennis at the weekend.   
      My parents read the newspaper every day.        
 
 
 

                                    is, am, are 
  ประธาน      +            have, has                   +   กรรมหรือส่วนขยายอ่ืนๆ 
                       กริยาช่องท่ี 1 
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           1.ถา้ในประโยคมี verb to be , verb to have หรือค ากริยาช่วยตวัอ่ืนๆ (เช่น am, may, must, will                    
เป็นตน้) สามารถท าไดโ้ดยเติม not  ไวข้า้งหลงัค ากริยาช่วยเหล่านั้นไดท้นัที                                                         
            ตวัอยา่งเช่น  

ประโยคบอกเล่า :   She is at home. 
ประโยคปฏิเสธ :   She is not /isn’t at home. 
ประโยคบอกเล่า :   Amanda can speak French. 
ประโยคปฏิเสธ :   Amanda cannot/can’t speak French. 

             2. ถา้ในประโยคบอกเล่าไม่มี  verb to be,  verb to have, หรือค ากริยาช่วยอ่ืนๆ สามารถท าไดโ้ดยการน า 
verb to do เขา้มาช่วย มีหลกัการดงัน้ี 

2.1 ใช ้do not  หรือ don’t  วางไวข้า้งหนา้ค ากริยาพหูพจน์  ตวัอยา่งเช่น 
ประโยคบอกเล่า :   They walk to school everyday. 
ประโยคปฏิเสธ :   They do not / don’t walk to school everyday. 
ประโยคบอกเล่า :   I like to play football. 
ประโยคปฏิเสธ :   I do not/ don’t like to play football. 

2.2  ใช ้does not หรือ doesn’t  วางไวข้า้งหนา้ค ากริยาเอกพจน์ และเม่ือใช ้does แลว้จะตอ้งตดั 
s หรือ es ท่ีทา้ยค ากริยานั้นๆออกดว้ย  ตวัอยา่งเช่น 

ประโยคบอกเล่า :   Jan does her homework. 
ประโยคปฏิเสธ :   Jan does not / doesn’t do  her homework. 
ประโยคบอกเล่า :   The cat catches the rat. 
ประโยคปฏิเสธ :   The cat does not/ doesn’t catch the rat. 
 

                                             

หลกัการท าให้เป็นประโยคปฏเิสธ (Negative Form) 
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          1.ถา้ในประโยคมี verb to be , verb to have หรือค ากริยาช่วยตวัอ่ืนๆ  เป็นประโยคค าถาม  สามารถท าได้
โดยการน าค ากริยาช่วยในประโยคมาวางไวข้า้งหนา้ประธาน แลว้ใส่เคร่ืองหมายค าถามไวท่ี้ทา้ยประโยคเสมอ     
             ตวัอยา่งเช่น 

ประโยคบอกเล่า      :   This watch is old. 
ประโยคค าถาม        :   Is this watch old? 
ประโยคบอกเล่า      :   She can come with him. 
ประโยคค าถาม        :   Can she come with him? 

           2. ถา้ในประโยคบอกเล่าไม่มี  verb to be,  verb to have, หรือค ากริยาช่วยอ่ืนๆ สามารถท าไดโ้ดยการน า 
verb to do เขา้มาช่วย มีหลกัการดงัน้ี 

2.1 ใหน้ า Do มาวางไวข้า้งหนา้ประธานท่ีเป็นพหูพจน์ แลว้ใส่เคร่ืองหมายค าถามท่ีทา้ย
ประโยคเสมอ   
                  ตวัอยา่งเช่น 

ประโยคบอกเล่า      :   They want to buy three skirts. 
ประโยคค าถาม        :   Do they want to buy three skirt? 

2.2 ใหน้ า Does มาวางไวข้า้งหนา้ประธานท่ีเป็นเอกพจน์ และตดั s หรือ es ท่ีทา้ยค ากริยาออก 
แลว้กลบัมาใชรู้ปค ากริยาช่องท่ี1 เหมือนเดิม แลว้ใส่เคร่ืองหมายค าถามท่ีทา้ยประโยคเสมอ  ตวัอยา่งเช่น 

ประโยคบอกเล่า      :   She fries an egg in the morning. 
ประโยคค าถาม        :   Does she fry an egg in the morning? 
 

                                        

หลกัการท าให้เป็นประโยคค าถาม (Interrogative Form) 
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                    Direction : Write the verbs in parentheses in the  “Present Simple”  form. 

1. The earth ________ around the sun. (move) 

2. My father and I sometimes _______ in the river. (fish) 

3. Jack’s brother is an engineer. He _______ for an oil company. (work) 

4. I never _______to do my homework. (forget) 

5. The maid always _______ the laundry on Friday. (do) 

6. Mr. Brown’s students always _______ attention to the lessons. (pay) 

7. The sun _______ in the east and _______ in the west. (rise, set) 

8. Jane usually _______ for a walk in the evening. (go) 

9. Kim _______ that he is very good looking. (think) 

10. Everyone _______ To be rich and healthy. (want) 
 
 
 
  
 

 

Exercise 1 

           สู้ๆ  
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1. ใชเ้ม่ือกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  

ตวัอยา่งเช่น 
 I am a student. 
 She teaches English. 
 He works in the factory.   

2. ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเสมอ หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติ     
ตวัอยา่งเช่น 

 The earth goes round the sun. 
 The sun rises in the east. 

3. ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า หรือเป็นปกติวสิัย มกัจะมีค ากริยาวเิศษณ์ท่ีบอกความถ่ี                     
(Adverbs of  Frequency) รวมอยูใ่นประโยคดว้ย 

เช่น  Always (เสมอๆ), never (ไม่เคย), usually  (โดยปกติ),  seldom (ไม่ใคร่จะ), often (บ่อยๆ), 
sometimes (บางคร้ัง) ตวัอยา่งเช่น 

 Tom always goes to school. 
 Bob sometimes plays football in the evening.  

4. ใชก้บัค ากริยาท่ีแสดงความรู้สึกและการรับรู้ เช่น see (เห็น), smell (ไดก้ล่ิน), taste (มีรส), want       
(ตอ้งการ), like (ชอบ), love (รัก), know (รู้) , understand (เขา้ใจ), remember (จ าได)้, hate (เกลียด), need 
(จ าเป็น), mean (หมายถึง), believe (เช่ือ), forget (ลืม) 

ตวัอยา่งเช่น    
  Do you know that girl? Yes, but I don’t remember her name. 
  I’m tired. I want to go home. 

ใบความรู้ที่ 2 
หลกัการใช้  Present Simple Tense 
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1. กริยาส่วนมากถา้อยูใ่นรูปของ Present Simple Tense  ประธานเป็นเอกพจน์หรือสรรพนามบุรุษท่ี  3  
เอกพจน์ (he, she, it) จะเติม -s เขา้ขา้งทา้ยค ากริยานั้น 
เช่น   get                 gets                                                       drive                        drives 
         live                lives    walk                        walks 
          eat                 eat    drink                        drinks 

2. ถา้กริยาตวันั้นลงทา้ยดว้ย o, s, ss, sh, ch, x, z ใหเ้ติม ‟es  เขา้ขา้งทา้ยกริยาตวันั้นๆ 
เช่น    go                   goes     do                            does 
         miss                 misses     wash                        watches 
         mix                  mixes    watch                        watches 

3. ถา้กริยาตวันั้นลงทา้ยดว้ย y และหนา้ y เป็นพยญัชนะใหเ้ปล่ียน y เป็น i และเติม ‟es เขา้ขา้งทา้ย
ค ากริยา 
เช่น    study               studies hurry                             hurries 
          try                    tries                                                 cry                                cries 
          fly                     flies carry                            carries 
 
แต่ถา้หนา้  y  เป็นสระใหเ้ติม ‟ s ไดท้นัที 
เช่น   buy                   buys             play              plays       say                says 
    
  ตัวอย่างประโยค 

    John plays football very well. 
    Joanne washes her hair every day. 
   The baby cries a lot at night. 

ใบความรู้ที ่ 3                                                  

หลกัการเติม s หรือ es ทีท้่ายค ากริยา 
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4.  การใช ้verb to be ( is, am,are) ใน Present Simple Tense มีวธีิใชต่้างกนัตามประธานของประโยค ดงัน้ี 
       Is  ใชก้บัประธานเอกพจน์บุรุษท่ี 3  นัน่ก็คือ he, she, it    หรือคน สัตว ์ส่ิงของ ท่ีมีเพียงส่ิงเดียว เช่น 
           He is a police man. 
           She is pretty. 
           It is a car key. 
Am  ใชก้บัประธานเอกพจน์บุรุษท่ี 1 หรือ I เพียงตวัเดียวเท่านั้น เช่น 
           I am a teacher. 
          I am thin and tall. 
Are ใชก้บักลุ่มประธานพหูพจน์  They,  We, You  เช่น 
         They are students. 
          We are lovely. 
         You are handsome. 

5. ประโยคท่ีมี verb to have (have, has) ปกติสามารถใชว้ธีิเช่นเดียวกบัค ากริยาช่วยตวัอ่ืนๆ เช่น 
         He has a car. 
        We have some books. 

 

 

 

 

                

    เขา้ใจแลว้ใช่ไหมคะ 
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Direction : Underline the correct verb in parentheses in Present Simple form. 
1. My brother ( play,  plays) football in the afternoon. 
2. I ( go,  goes) to work  by bus. 
3. You should wait until your teacher ( arrive,  arrives) 
4. One (see,  sees) stars only at night. 
5. Mrs. White’s secretary ( work,  works) from 9 a.m. to 4 p.m. 
6. Cats ( like,  likes) to chase mice. 
7. My father (drive,  drives) me to school every morning. 
8. We usually ( buy,  buys) stamps from the post office. 
9. Jenny ( stay,  stays) with her aunt in Australia.  
10. Fish ( live,  lives) in water. 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Exercise 2 

ง่ายใช่ไหมล่ะคะ 
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ใบความรู้ที ่4 
Question Words                      

 

        

                                                                                    
 

 

        
            Question  word  คือ ค าท่ีใชแ้สดงค าถาม โดยวางไวข้า้งหนา้ประโยค  ส าหรับประโยคค าถามลกัษณะน้ี
ไม่สามารถตอบดว้ย yes หรือ noได ้ค าท่ีใชแ้สดงค าถามในภาษาองักฤษไดแ้ก่ Who (ใคร) ,                              
When  (เม่ือไร)  Where (ท่ีไหน) What (อะไร)  Why (ท าไม)  Whose (ของใคร)  Which  (ส่ิงไหน, อนัไหน)                 
How (อยา่งไร) 
 
   หลกัการใช้ Question  word 
 

1. Who (ใคร) เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นประธาน                    
ของประโยคซ่ึงมีโครงสร้างประโยคดงัน้ี 

                                                                      
 
 
ตวัอยา่งประโยค 

 Who is knocking at the door?                                                                                               
Your son is knocking at the door. 
 Who wants to come with me?                                                                                                                
Jack wants to come with me. 

          ข้อสังเกต  
  ประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย  Who จะมีวธีิเรียงค าในประโยคเหมือนกบัประโยคบอกเล่า 
  ค ากริยาท่ีอยูข่า้งหลงั Who มกันิยมใชค้  ากริยารูปเอกพจน์เสมอแมว้า่ค าตอบจะเป็นพหูพจน์ก็ตาม  
 

               Who + ค ากริยา+…………? 
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ตวัอยา่งเช่น 
                            Who is swimming?  Suda and Wipa are swimming. 

  
เม่ือใช ้Who ถามเก่ียวกบัประธานของประโยค จะไม่ใชค้  ากริยาขา้งหลงั Who แต่จะใชก้ริยาแทเ้สมอ 
ตวัอยา่งเช่น 

                            Who wants to drink coffee? ไม่ใช่ Who does want to drink coffee? 
นอกจากน้ี Who ยงัท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยคก็ได ้ตวัอยา่งเช่น 
                        Who are you speaking to? 

  I am speaking to Wanna. 
 Who do you want to meet? 
I want to meet Ann. 

2. What (อะไร)  เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นสัตว ์ส่ิงของ เวลา หรือใชถ้ามเก่ียวกบับุคคลก็ได ้สามารถ
เป็นไดท้ั้งประธานและค ากริยา ซ่ึงมีหลกัการใชด้งัน้ี 

 ใชถ้ามเก่ียวกบัสัตว ์ ส่ิงของมีโครงสร้างประโยคดงัน้ี 
                                   
                                                        หรือ   

               ตวัอยา่งประโยค 
 What is on the table? 
A vase is on the table. 
 What city does she visit? 
She visits London. 
 What is in the cage? 
A bird is in the cage. 

 ใชถ้ามถึงเวลา มีโครงสร้างประโยคดงัน้ี 
 

                                        หรือ                             หรือ 

  What + ค ากริยา+…………? 
 

What + ค านาม+ ค ากริยาช่วย+ประธาน+.....? 
 

What time + ค ากริยา+ .....?
ค ากริยา+…………? 
 

What  time+ ค ากริยาช่วย+ประธาน +…………? 
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                  ตวัอยา่งประโยคWhat time is it?    It is 10 o’clock. 
 What time does he get up?   He gets up at 6 o’clock. 

 ใชถ้ามเก่ียวกบัอาชีพ รูปร่างหรือลกัษณะ มีโครงสร้างประโยคดงัน้ี 
 

                                                    
 

                      ตวัอยา่งประโยค 
 What does he do? 
He is a policeman. 
 What is the weather like? 
It’s cold and windy. 
 What does Suda look like? 
She’s tall and has long hair. 

       3. When (เม่ือไร) เป็นค าท่ีใชแ้สดงค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเก่ียวกบัเวลาหรือวนั โดยมีโครงสร้างประโยค
ดงัน้ี 

                                                                            
 
 
ตวัอยา่งประโยค 

 When is the party? 
On Monday. 
 When is the meeting? 
Tomorrow morning. 
 
         
 

    What  + ค ากริยา+ประธาน+ ………?
ค ากริยา+…………? 
 

When   +  verb to be + ค านาม/ค าสรรพนาม +………?
ค ากริยา+…………? 
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                       ตวัอยา่งประโยค 
 When will he come back? 
He will come back next year. 
 When do they do their homework? 
At night. 

4. Where (ท่ีไหน) เป็นค าท่ีใชแ้สดงค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเก่ียวกบัสถานท่ี ทั้งท่ีช้ีเฉพาะเจาะจงและ
สถานท่ีทัว่ๆไป ส าหรับการตอบค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย Where จะตอบเตม็ประโยคหรือตอบเป็นกลุ่มค า หรือเป็น
ค าเด่ียวๆก็ได ้ซ่ึงมีโครงสร้างประโยคดงัน้ี 

                                                                                             
 
ตวัอยา่งประโยค 

 Where are your parents? 
They are over there. 
 Where is your school? 
Near the airport. 
 
 
 

ตวัอยา่งประโยค 
 Where can I park the car? 
At the car park. 
 Where do you live? 
I live in Saraburi. 

When   +  ค ากริยาช่วย + ประธาน +………?
ค ากริยา+…………? 
 

Where    +  verb to be  + ค านาม/ค าสรรพนาม +………?
ค ากริยา+…………? 
 

Where    +  ค ากริยาช่วย + ประธาน+ส่วนขยาย+ ………?
ค ากริยา+…………? 
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5. Why  (ท าไม หรือเพราะอะไร)  เป็นค าท่ีใชแ้สดงค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นเหตุผลของการกระท า
หรือจุดประสงค ์โดยมากค าตอบมกัจะตอบดว้ย because (เพราะวา่หรือเน่ืองจาก)  ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 

                                                                                  
 
 
ตวัอยา่งประโยค 

 Why are you angry? 
Because he is too late. 
                                  
                                             
 

ตวัอยา่งประโยค 
 Why does she stay at home? 
Because she is sick.  
 Why aren’t you coming with us/ 
Because I’m tired. 

6. Whose (ของใคร) เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นบุคคลท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ โดยขา้งหลงั 
Whose จะตอ้งตามดว้ยค านาม ซ่ึงมีโครงสร้างประโยคดงัน้ี 

 
 
 
ตวัอยา่งประโยค 

 Whose pen is this? 
It’s Marys’ pen. 
 Whose key is this? 
It’s mine.                                                             

Why   +  verb to be  + ค านาม/ค าสรรพนาม +ค าคุณศพัท ์+………?
คกรยา+…………? 
 

Why    +  ค ากริยาช่วย + ประธาน +………?
ค ากริยา+…………? 
 

        Whose    +  ค านาม + ค ากริยา +………?
ค ากริยา+…………? 
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ตวัอยา่งประโยค 
 Whose is this house? 
It’s my parents’. 

                                     Whose is this umbrella? 
                              It’s Helen’s. 
7. Which (ส่ิงไหน อนัไหน หรือคนไหน) เป็นค าแสดงค าถามท่ีตอ้งการค าตอบท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึง

ค าตอบจะมีใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากจ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยมีโครงสร้างประโยคดงัน้ี  
 

 
                   
                                ตวัอยา่งประโยค 

 Which book do you want? 
 I want the big one. 
 Which subject does Tom study? 
 He studies Science. 
 
 
 

                              ตวัอยา่งประโยค 
 Which of these photos do you want? 
 I want the big one.  

8. How (อยา่งไร)  เป็นค าท่ีใชแ้สดงค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นลกัษณะ   วธีิการทางคมนาคมและ
ขนส่ง  เคร่ืองมือ ลกัษณะอาการ  โดยมีโครงสร้างประโยคดงัน้ี  

Whose    +  ค ากริยา+ ประธาน +………?
ค ากริยา+…………? 
 

 Which    +  ค านาม +ค ากริยาช่วย + ประธาน +………?
ค ากริยา+…………? 
 

      Which  of    +  ค านามพหูพจน์ + ค ากริยา + ประธาน+………?
ค ากริยา+…………? 
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      ตวัอยา่งประโยค 

 How does she sing? 
Very beautiful. 
 How do you go to school? 
By car. 
 How are you today? 
I’m fine, thank you. 

        นอกจากน้ีเรายงัใช ้  How ในการถามเก่ียวกบัส่ิงอ่ืนๆไดอี้กมากมาย โดยจะใช ้How + adjective 
หรือ adverb ก็ได ้และความหมายจะข้ึนอยูก่บั   adjective หรือ  adverb ท่ีตามหลงัมา โดยมีโครงสร้างประโยค
ดงัน้ี 

                                               
 

                 8.1 How much (มากเท่าไร) เป็นค าท่ีใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัปริมาณหรือจ านวนวา่  “มีมากนอ้ย
เท่าไร” ซ่ึงขา้งหลงั how much จะตอ้งเป็นค านามนบัไม่ได ้ตวัอยา่งเช่น 

 How much money do you want? 
I want one hundred baht. 
 How much water do you drink a day? 

                                            Three glasses a day. 
                      8.2 How many (มากเท่าไร) เป็นค าท่ีใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัปริมาณหรือจ านวนวา่ “มีมาก 
นอ้ยเท่าไร” ซ่ึงขา้งหลงั how many จะตอ้งตามดว้ยค านามนบัได ้ตวัอยา่งเช่น 

 How many boys are there in this class? There are twenty boys in this class. 
 

                                                                                  

  How   +  verb to be  /ค ากริยาช่วย +ประธาน +   ………?
ค ากริยา+…………? 
 

  How   +  adj. /adv. + ค ากริยา+ประธาน…………? 
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                        8.3 How tall (สูงเท่าไร)  ใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัความสูงของบุคคลหรือส่ิงท่ีไม่สูงมากนกั 
ตวัอยา่งเช่น 

 How tall are you? 
I’m five feet tall. 

                      8.4 How high (สูงเท่าไร)  ใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัความสูงท่ีสูงมากๆเช่นความสูงของภูเขา    
ความสูงของตึกหรืออาคาร ความสูงของตน้ไม(้ไม่ใชก้บัคน) เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น 

 How high is that building? 
Fifty feet high. 

                      8.5 How long (ยาวเท่าไร) ใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัความยาวของส่ิงของ แต่ถา้ถามถึงเวลา              
จะมีความหมายวา่  “นานเท่าใด” ตวัอยา่งเช่น 

 How long is this table? 
About 5 metres long. 
 How long have you lived here? 
For 2 years. 

                         8.6  How far (ไกลเท่าไร) ใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัระยะทางวา่ “ห่างไกลเท่าไร” ตวัอยา่งเช่น 
 How far is it from here to your school? 
About four kilometres. 

                         8.7 How often (บ่อยแค่ไหน) ใชถ้ามเก่ียวกบัความถ่ีของการกระท าวา่ “ กระท าบ่อยแค่ไหน”  
ตวัอยา่งเช่น 

 How often do you go to the movie? 
Twice a month. 

                         8.8 How old (อายเุท่าไร) ใชแ้สดงค าถามเก่ียวกบัอายขุองคน สัตว ์และส่ิงของ ตวัอยา่งเช่น  
 How old are you?I’m fourteen years old.  

                                                                                   

                                                                                   
     เขา้ใจแลว้ไปท าแบบฝึกกนัเลย 
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                     Direction : Fill in the gaps with one of the question word from the list. 
                                                                                                         

                  
 

1. A : _______ is your bag? 
                     B : That big one, over there. 

2. A : _______ is your sister. 
                     B : She’s fine. 

3. A : _______ are those shoes? 
                     B : They’re Paul’s. 

4. A : _______ is your name? 
                     B : Daniel. 

5. A : ______ are Jane and Kate? 
                     B : They’re at school. 

6. A : _______ is Ken’s birthday? 
                     B : It’s in February. 

7. A : _______ can wolves run fast? 
                     B : Because they’ve got strong legs. 

8. A : _______ is that man? 
                     B : He’s my grandpa. 

9. A : _______ is your best friend? 
                     B : Mary. 

10. A : _______ tall is your brother? 
                     B : He’s 1.90m. 

Exercise 3 

•what   „when   „how   „why   „where   „who   „which „ whose 



ใบความรู้ที ่4                         
ต าแหน่งของ Adverbs  of  Frequency 
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Direction :  Complete the questions. Use What, Where, Who, Whose, Which, When, Why,                          
How many, How much, How far. Match each question with the correct answer. 
1. _______ do you come from?  
2. _______  are you here?  
3. _______ do you want?     
4. _______  man is the thief?    
5. _______  is your school from here?   
6. _______  meals do you have a day?   
7. _______ dress are you wearing?   
8. _______ money does your mother give you a day?    
9. _______ wants to go home now?    
10. _______ will he come here again?    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

Exercise 4 

a. The younger one.  f. Sandra. 
b. Three.    g. My sister’s. 
c. Next Saturday.   h. I’m from another planet. 
d. Sixty baht.   i. I want to meet the Queen. 
e. It’s about 3 kilometres.   j. Because I’m on holiday. 
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                    Adverb of Frequency (แปลวา่ กริยาวเิศษณ์บอกความถ่ีหรือบอกความบ่อยๆ) หมายถึง ค า                      
หรือกลุ่มค าท่ีไปท าหนา้ท่ีขยายกริยา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
           1.ชนิดท่ีเป็นค าเดียวไดแ้ก่ always, often, seldom, ever, never, sometimes, rarely, hardly, generally, 
scarcely, frequently, occasionally, usually  และต าแหน่งการวางในประโยคมีดงัน้ี 

1.1 ถา้ประโยคนั้นมีกริยา Verb to be ใหเ้รียงไวห้ลงั Verb to be ตลอดไป เช่น 
 She is always at home on Sundays. 
 Ben  is often late for school. 

                      1.2 ถา้ประโยคนั้นมีแต่กริยาแท ้ใหว้างไวห้นา้กริยาตลอดไป  เช่น 
                                     He seldom goes to the cinema. 
                                    She often gives me a smile while she sees me. 
               2. ชนิดท่ีเป็นกลุ่มค าไดแ้ก่  every three months, every day, once a week  etc. Adverb บอกความถ่ีท่ี
เป็นกลุ่มค าเหล่าน้ี เม่ือน าไปพดูหรือเขียนนิยมวางไวท้า้ยประโยคเสมอ เช่น 

                     Julia eats breakfast every morning. 
                     Sue visits her parents once a month. 

                            Jim goes to church on Sundays. 

  
 

ใบความรู้ที่ 5                                             

Adverb of frequency 

   สู้ๆนะจะ๊ 
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       Direction : Put the adverb of frequency on the right place.  
1. I write to my aunt. (frequently) 

____________________________________________________________________________ 
2. Their children play baseball on weekends.(usually) 

____________________________________________________________________________ 
3. Have you been to France? (ever) 

____________________________________________________________________________ 
4. Nick meets his friends in the mall.(often) 

____________________________________________________________________________ 
5. The roof of the house leaks when it rains. (always) 

____________________________________________________________________________ 
6. Dad goes to the cinema.(sometimes) 

____________________________________________________________________________ 
7. Mary is at home on Sundays. (always) 

____________________________________________________________________________ 
8. We play golf. (never) 

____________________________________________________________________________ 
9. John visits his parents . (once a month) 

____________________________________________________________________________ 
10. Dolly goes to school .(everyday) 

____________________________________________________________________________    
    
                                                                                                                                                            

Exercise 5 
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********************************************** 
   Direction : Choose the correct answer. 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
1. He _____ a cup of tea in the morning. 

a. had   c. has 
    b. have   d. having 

2. A : _____ does he do? 
              B : He is a policeman. 

    a. Who   c. Where 
b. What   d. When 

3. My father _____ the dishes after dinner. 
    a. wash   c. washed 

       b. washing   d. washes 
4. He ______ his homework every evening. 

      a. don’t   c. does 
      b. do   d. doesn’t 

5. A: ______ you  play football? 
       B:  Yes, I  do.  

     a. Do   c. Does 
     b. Don’t   d. Doesn’t 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post –test)                           
เร่ือง Present Simple Tense  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

จ านวน 10 ข้อ  เวลา 10 นาท ี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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6. Ben ______  late for school. 

a. is   c. have 
b. are   d. has 

7. She ______ to school. 
a. doesn’t  walks  c. doesn’t  walk 
b. don’t  walk  d. don’t  walks 

8. We _____  _____ golf. 
a. plays, never  c. play, never 
b. never, plays  d. never, play 

9. I ______ shopping with my friends on Saturday. 
a. go   c. goes 
b. went   d. going 

10. The baby ______ all the time. 
a. cries   c. cry 
b. cried   d. crying 
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Answer Sheet (Post –test) 
Name  : _________________________________ Class _________ No. ________ 

 
No. a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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แบบประเมินพฤติกรรมการพูด 

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล 

รายการประเมิน 

รวม 

 
สรุปผล 

กา
รอ
อก

เสี
ยง

 

กา
รพ

ดูถู
กต

อ้ง
ตา
ม

หล
กัภ

าษ
า 

คว
าม
คล่

อง
แค

ล่ว
 

 

ผา่
น 

ไม
่ ผา่
น 

(3) (3) (3) (9) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล 

รายการประเมิน 

รวม 

 
สรุปผล 

กา
รอ
อก

เสี
ยง

 

กา
รพ

ดูถู
กต

อ้ง
ตา
ม

หล
กัภ

าษ
า 

คว
าม
คล่

อง
แค

ล่ว
 

 

ผา่
น 

ไม
่ ผา่
น 

(3) (3) (3) (9) 
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
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          เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการพูด 

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3 2 1 
1. การออกเสียง ออกเสียงถูกตอ้งตาม

หลกัการออกเสียง มี
เนน้หนกัในค า/
ประโยคอยา่งถูกตอ้ง 

ออกเสียงถูกตอ้งตาม
หลกัการออกเสียง มี
เนน้หนกัในค า/ประโยค
เป็นส่วนใหญ่ 

ออกเสียงดี ประโยค
ผดิพลาดบา้ง 
เนน้หนกัในค า/
ประโยคบา้งส่ือสาร
ไดพ้อสมควร 

2. การพดูถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษา 

พดูไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการใชภ้าษา 

พดูไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการใชภ้าษาไดเ้ป็น
ส่วนใหญ่ 

พดูไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการใชภ้าษาบา้ง 

3.ความคล่องแคล่ว พดูต่อเน่ืองไม่ติดขดั 
พดูชดัเจนท าให้
ส่ือสารได ้

พดูต่อเน่ือง ติดขดั
บางคร้ัง แต่ยงัสามารถ
ส่ือสารได ้

พดูตะกุกตะกกับา้ง
แต่ยงัพอส่ือสารได ้
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1. moves              6.   pay 
2. fish              7.   rises, sets 
3. works              8.   goes 
4. forget              9.   thinks 
5. does             10.   wants 

 
 

    
 
 
 

1. c 6.   a 
2. b 7.   c 
3. a 8.   a 
4. d 9.   c 
5. a 10. d 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เฉลย Exercise 1 
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            Direction : Underline the correct verb in parentheses in Present Simple form. 
1. My brother ( play,  plays) football in the afternoon. 
2. I ( go,  goes) to work  by bus. 
3. You should wait until your teacher ( arrive,  arrives) 
4. One (see,  sees) stars only at night. 
5. Mrs. White’s secretary ( work,  works) from 9 a.m. to 4 p.m. 
6. Cats ( like,  likes) to chase mice. 
7. My father (drive,  drives) me to school every morning. 
8. We usually ( buy,  buys) stamps from the post office. 
9. Jenny ( stay,  stays) with her aunt in Australia. 
10. Fish ( live,  lives) in water. 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย Exercise 2 
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                 Direction : Put the adverb of frequency on the right place.  
                1.  I write to my aunt. (frequently) 

  I frequently write to my aunt. 

1. Their children play baseball on weekends.(usually) 
 Their children usually play baseball on weekends. 

2. Have you been to France? (ever) 

 Have you ever been to France? 

3. Nick meets his friends in the mall.(often) 
 Nick  often meets his friends in the mall. 

4. The roof of the house leaks when it rains. (always) 
 The roof of the house always leaks when it rains. 

5. Dad goes to the cinema.(sometimes) 
 Dad sometimes goes to the cinema. 

6. Mary is at home on Sundays. (always) 

 Mary is always at home on Sundays. 

7. We play golf. (never) 
 We never play golf. 

8. John visits his parents . (once a month) 
 John visits his parents once a month. 

9. Dolly goes to school .(everyday) 
 Dolly goes to school everyday. 

เฉลย Exercise 3 
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1. Where    h.  6. How many      b. 
2. Why         j.  7. Whose             g. 
3. What        i.  8. How much       d. 
4. Which      a.  9. Where              f. 
5. How far    e.  10. Who               c. 

 

 
 
 
 
 

1.  Which  6.    When 
2. How  7.    Why 
3. Whose  8.    Who 
4. What  9.    Who 
5. Where  10.   How 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย Exercise 4 

เฉลย Exercise 5 
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    เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

1. c   6. a 
2. b   7. c 
3. d   8. d 
4. c   9. a 
5. a   10. a 



                      41
             
      บรรณานุกรม 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:   
                 โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั, 2551. 
จุลนรี   อชัชะนียะสกุล. ไวยากรณ์ภาษาองักฤษส าหรับการสนทนา. กรุงเทพฯ : สกายบุคส์, 2547. 
ทนุ   เตียวรัตนสกุล. คู่มือเตรียมสอบภาษาองักฤษ Entrance ม.4-5-6. กรุงเทพฯ : พ.ศ. พฒันา. 
นิลรัตน์   กล่ินจนัทร์. Structure and Writing in English. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  
                   2551. 
ส าราญ   ค  ายิง่. Advanced English Grammar For High Learner. กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วเิจ    
                 พร้ินต้ิง. 
อจัฉรา   สภานนท.์ สรุปเข้มภาษาองักฤษม.1. กรุงเทพฯ : แมค็ , 2548. 
A. Smith And J. Cattunar. แบบฝึกหัดรายวชิาพืน้ฐานภาษาองักฤษ Team Up in English1                            
                ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2555. 
Diana Goodey And Noel Goodey. หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานภาษาองักฤษ Messages1                                   
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที1่. กรุงเทพฯ : พฒันาคุณภาพวชิาการ, 2556. 
Virginia Evans and Jenny Dooley. แบบฝึกไวยากรณ์รายวชิาพืน้ฐานภาษาองักฤษ Access1  
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2556. 
_________. แบบฝึกหัดรายวชิาพืน้ฐานภาษาองักฤษ Access1  
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2556. 
_________. หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานภาษาองักฤษ Access1  
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2556. 
http://belovedenglishclass.blogspot.com 
http://sakawdurn. wordpress.com 
 
 
 

http://belovedenglishclass.blogspot.com/
http://sakawdurn/


                       
             
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 


	F:\เล่มที่1\เล่มที่1.docx

