
Name: ____________________________________Number___________Class__________ 

Directions: Put the words under the correct heading. 

 

 

 

 

 

1. Spring = _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Summer = _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Autumn / Fall = ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Winter = _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

January             February             March                  April                May                June       

 July                  August               September           October        November         December 



Name_____________________________________Number__________Class__________ 

Directions: Match the pictures with the given vocabulary. Then translate it in Thai. 

(ใช้ตัวเลือกซ ้ำได้) 

a.             b.              c.  

 

d.              e.   

 

Example (ตัวอย่ำง)     

___e____ foggy = หมอก 

 

1. ________wet = ___________ 

2. _________ rainy =   _________ 

3. _________ chilly = __________ 

4. _________ cold = ___________ 

5. _________ snowy = __________ 

6.__________cloudy = __________ 

7. _________ windy = ___________ 

8. _________ warm = ___________ 

9.__________hot =_____________ 

10. ________sunny = ___________ 

 

 



 

 

        Adverb of frequency คือคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ่อยมากน้อย

เพียงใด ยกตัวอย่างเช่นคำว่า always(ตลอด), usually(มักจะ), often(บ่อยครั้ง), 

sometimes 

(บางครั้ง), never(ไม่เคย) 

 
 

ความถี ่ Adverb of 

frequency 
ความหมาย ตัวอยา่งประโยค 

100% always  เป็นประจำ, 

เสมอ 

I always wake up at 6 o’clock.  

ฉันต่ืนนอนตอนหกโมงเป็นประจำ 

75% usually  มักจะ Tim usually goes to school by bus.  

ทิมมักจะไปโรงเรียนด้วยรถประจำทาง 

50% often บ่อยครั้ง Anne often does yoga.  

แอนเล่นโยคะบ่อย 

25% sometimes  บางครั้ง I sometimes go swimming with my friends.  

บางครั้งฉันก็ไปวา่ยน้ำกับเพ่ือนๆ 

0% never ไม่เคย She never wears high heels.  

เธอไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูง 

 
 

ตำแหน่งในประโยค 

        ตำแหน่งกลางประโยคเป็นเหมือนตำแหน่งมาตรฐานของ adverb of frequency 

น่ันก็คือทุกตัวจะสามารถใช้ตำแหน่งน้ีได้หมด (ยกเว้นกลุ่มที่ระบุความถี่แบบชี้ชัด เช่น 

every day, daily, weekly) โดยจะแบ่งได้เป็น 3 กรณี 

 

        1. กรณีที่มีแค่ verb หลัก ถ้าประโยคมีแค่ verb หลัก โดยที่ verb หลักน้ัน ไม่ใช่ 

verb to be (เช่น is, am, are, was, were) เราสามารถใช้ adverb of frequency ไว้

หน้า verb หลักได้เลย  

 

ตัวอย่างเช่น 

            I always drink coffee in the morning.  

            ฉันดื่มกาแฟตอนเช้าเป็นประจำ 

            (drink เป็น verb หลัก เราสามารถใช้ always หน้า drink ได้เลย) 

 
 

Adverbs of Frequency  



 

        2. กรณีที่มี verb หลักเป็น verb to be เช่น is, am, are, was, were โดยทั่วไป

แล้ว เราจะใช้ adverb of frequency ไว้หลัง verb to be  

 

ตัวอย่างเช่น 

            I am usually busy with work.  

            ฉันมักจะยุ่งอยู่กับงาน 

 

        3. กรณีที่มี verb ช่วย ถ้าประโยคมี verb ช่วย (เช่น can, could, may, might, 

will, would, verb to be ใน continuous tense, verb to have ใน perfect tense) เรา

จะใช ้adverb of frequency ไว้ระหว่าง verb ช่วยและ verb หลัก (verb ช่วย + adverb 

of frequency + verb หลัก) 

 

ตัวอย่างเช่น 

            People can sometimes make mistakes. 

            คนเราบางทีก็สามารถทำอะไรผิดพลาดได้ 

 
            He has never been to Russia.  

            เขาไม่เคยไปประเทศรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
Directions: Put the words in order to form sentences. 
 
1. usually / is / He / late                         
 
= _________________________________. 
 
2. get up / always / She / 6 o’clock / at 
 
 = _________________________________. 
 
3. are / six meters / long / often / Crocodiles  
 
=__________________________________. 
 
4. can / fly / chicken / sometimes  
 
=__________________________________. 

Let’s try! 



        Question words หรือ Wh-question เป็นส่วนที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเพื่อใช้

ในการหาข้อมูลเพื่อเติมของเรื่องน้ันๆ เช่น  What(อะไร), Who(ใคร), Where(ที่ไหน), 

When(เมื่อไหร่), Why(ทำไม) เป็นต้น 

 

Who = ใคร 

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล (ส่วนมากจะตอบเป็นชื่อบุคคล) 

เช่น 

•  Who are you? (คุณคือใคร?) 

• Who do you live with? (คุณอาศัยอยู่กับใคร?) 

 

What = อะไร 

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ สิ่งที่ชอบ วัน วันที ่เวลา 

(ใช้กับ อะไรก็ได้ที่เราต้องการขึ้นต้นคำถามว่าอะไร) เช่น 

• What is your name? (คุณชื่ออะไร?) 

• What are you talking about? (คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร?) 

• What time is it? (ตอนนี้เวลาเท่าไร?) 

• What happened? (เกิดอะไรขึ้น?) 

 

When = เมื่อไร 

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น 

• When is your birthday? (วันเกิดของคุณคือเมื่อไร?) 

• When were you born? (คุณเกิดเมื่อไร?) 

 

Where = ที่ไหน 

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานท่ี เช่น 

• Where are you from? (คุณมาจากไหน) 

• Where are you going? (คุณกำลังจะไปไหน) 

 

Why = ทำไม 

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเหตุผล [ส่วนมากจะตอบว่า because 

(เพราะว่า)] เช่น 

• Why did you speak to him like that? (ทำไมคุณถึงพูดกับเขาแบบน้ันล่ะ?) 

• Why did you come late? (ทำไมคุณถึงมาสาย?) 

Question Words 



 

How = อย่างไร/เท่าไร 

คำหน่ึงเดียวที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย wh แต่เราสามารถใช้ how ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถาม

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ราคา สุขภาพ อาย ุความคิด วิธีการทำบางอย่าง เป็นต้น เช่น 

 

Question Words ความหมาย ตัวอยา่งประโยค 

How  อย่างไร How do you go to school?  

(คุณไปโรงเรียนอย่างไร?) 

How often  บ่อยแค่ไหน How often do you go swimming? 

 (คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน?) 

How many  เท่าไหร่ 

(คำนามนับได้) 

How many oranges do we have? 

(เรามีส้มอยู่เท่าไหร่,กี่ผล) 

How much เท่าไหร่ 

(คำนามนับไม่ได้) 

How much does this hat cost? 

(หมวกใบน้ีราคาเท่าไหร่) 

How long ยาวเท่าไหร่/ 

นานเท่าไหร่ 

How long is this snake? 

(งูตัวน้ียาวเท่าไหร่) 

How long have you been in Thailand? 

(คุณอยู่ไทยมานานเท่าไหร่แล้ว) 

How old อายุเท่าไหร่ How old are you? 

 (คุณอายุเท่าไรแล้ว?) 

 
 
 
 
 
 
Directions: Fill the blanks with the question words. 
 
1__________ is your name? 
 
2__________ do you get up? 
 
3__________ do you like to go? 
 
4__________ is your best friend? 
 
5__________ do you go to school? ( I go to school by bus) 
 
6__________ cats in your house? 

Let’s try! 


