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a , an , the   a , an , the   เปนคําเปนคํา   articles    articles 
ใชนําหนาคํานามใชนําหนาคํานาม

1. a 1. a ใชนําหนาคํานามเอกพจนใชนําหนาคํานามเอกพจน  ที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะ    เชนเชน
a booka book
a cara car
a farmera farmer เปนตนเปนตน



2. an ใชนําหนาคํานามเอกพจน ที่ขึ้นตนดวยสระ  เชน
an ant
an orange
an octopus เปนตน

ยกเวน  คําที่ขึ้นตนดวย h  แตไมอานออกเสียง h  เชน 
an hour  เปนตน



3. the ใชนําหนาคํานามที่ชี้เฉพาะ 
3.1 มีสิ่งเดียวในโลก  เชน 

the earth  เปนตน

3.2 คํานามที่กลาวซ้ํา  เชน
I see a dog. The dog is black.  เปน

ตน



3.3  สิ่งที่เปนที่สุด เชน
He is the tallest boy in the 

class. เปนตน

**คํานามที่เปนคํานามนับไมได 
ไมสามารถใช articles นําหนาได **



“ชีวิตทุกชีวิตมีคุณคาในตนเอง ..... จงทําตนเองใหมีคุณคา”



Verb to be



Verb to be

 ในรูป Present Simple Tense 
ไดแก  is, am, are แปลวา เปน อยู คือ



• is ใชกับประธานที่เปนเอกพจน 
ไดแก คําวา He  She  It  คน 1 คน , สัตว 1 
ตัว , ของ 1 สิ่ง  

เชน He is an engineer.

is



• am ใชกับประธาน I
 เชน I am a student.

am



• are ใชกับประธานที่เปนพหูพจน ไดแก คําวา We  You  
They  คนหลายคน , สัตวหลาย ตัว , ของหลายสิ่ง 

เชน We are diligent.

are



Verb to have



Verb to have 
ในรูป Present Simple Tense
 ไดแก  has , have แปลวา มี



• has ใชกับประธานที่เปนเอกพจน 
ไดแก คําวา He  She  It  คน 1 คน , 
สัตว 1 ตัว , ของ 1 สิ่ง 
เชน He has a green car.



• have  ใชกับประธาน I และ ใชกับประธานที่
เปนพหพูจน ไดแก คําวา We  You  
They  คนหลายคน , สัตวหลาย ตัว , ของ
หลายสิ่ง 
เชน They have a big house.



NounNoun

คํานามคํานาม    หมายถึงหมายถึง  คําที่ใชเรียกชื่อคําที่ใชเรียกชื่อ  คนคน  สัตวสัตว  สิ่งของสิ่งของ  สถานที่สถานที่  
คํานามแบงออกเปนคํานามแบงออกเปน  22  ชนิดชนิด  คือคือ

1.1. Countable Noun Countable Noun เปนคํานามที่นับไดเปนคํานามที่นับได    เชนเชน    book ,      book ,      
table, man table, man เปนตนเปนตน  คํานามที่นับคํานามที่นับ  ไดได  แบงออกเปนแบงออกเปน  22  แบบแบบ  คือคือ              
1.11.1 Singular Noun Singular Noun   คํานามเอกพจนคํานามเอกพจน  เปนคํานามที่มีอยูเปนคํานามที่มีอยู                  

เพียงเพียง  11  สิ่งสิ่ง  11  อันเทานั้นอันเทานั้น    เชนเชน  a book, a rat,a book, a rat,
a car a car เปนตนเปนตน        

1.21.2 Plural NounPlural Noun  คํานามพหูพจนคํานามพหูพจน  เปนคํานามที่มีอยูหลายสิ่งเปนคํานามที่มีอยูหลายสิ่ง  
หลายอันหลายอัน  เชนเชน      books, rats, cars books, rats, cars   เปนตนเปนตน



22.. Uncountable Noun Uncountable Noun   เปนคํานามที่นับไมไดเปนคํานามที่นับไมได  
ซึ่งมีลักษณะเปนซึ่งมีลักษณะเปน  ผงผง    แปงแปง  เม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆ    เปนเสนเปนเสน  
เชนเชน    sand, sugar , powder, hair sand, sugar , powder, hair เปนตนเปนตน



การเปลี่ยนรูปคํานามเอกพจนใหเปนคาํนามพหูพจนการเปลี่ยนรูปคํานามเอกพจนใหเปนคาํนามพหูพจน

1.1.  เติมเติม  ss  ทายคํานามที่เปนเอกพจนทายคํานามที่เปนเอกพจน    เชนเชน    
book book –– books books 
doctor doctor –– doctors doctors เปนตนเปนตน

2.2. คํานามที่ลงทายดวยคํานามที่ลงทายดวย  s , s , ssss , , shsh , , chch , x , o, x , o ใหเติมใหเติม  eses
เชนเชน  box box –– boxesboxes เปนตนเปนตน  

ยกเวนยกเวน  ถาหนาถาหนา  oo  เปนสระเปนสระ  ใหเติมใหเติม  ss ไดทันทีไดทันที  เชนเชน      
bamboo bamboo –– bamboos bamboos เปนตนเปนตน  



3.3.  คําที่ลงทายดวยคําที่ลงทายดวย  yy เปลี่ยนเปลี่ยน  yy เปนเปน  ii แลวเติมแลวเติม  eses เชนเชน    
fly fly –– flies flies เปนตนเปนตน  

  ยกเวนยกเวน  ถาหนาถาหนา  yy เปนสระเปนสระ  ใหเติมใหเติม  ss ไดทันทีไดทันที    เชนเชน
boy boy –– boys boys เปนตนเปนตน  



4.4.  คําที่ลงทายดวยคําที่ลงทายดวย  ff หรือหรือ  fefe ใหเปลี่ยนใหเปลี่ยน  ff หรือหรือ  fefe เปนเปน  vv
แลวจึงเติมแลวจึงเติม  eses  เชนเชน  knife   knife –– knives knives เปนตนเปนตน  

ยกเวนยกเวน  คําตอไปนี้เติมคําตอไปนี้เติม    ss ไดทันทีไดทันที    
gulf gulf –– gulfsgulfs
roof roof –– roofsroofs
chiefchief -- chiefschiefs



5.5.  คํานามที่ตองเปลี่ยนรูปคํานามที่ตองเปลี่ยนรูป    เมื่ออยูในรูปพหูพจนเมื่ออยูในรูปพหูพจน
man man –– menmen
woman woman –– womenwomen
tooth tooth –– teethteeth
foot foot –– feetfeet
goose goose –– geese geese 
mouse mouse –– micemice
louse louse –– licelice
child child –– childrenchildren
ox ox –– oxenoxen



6.6. คําที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจนคําที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน  และและ  พหูพจนพหูพจน  ไดแกไดแก
a fish a fish –– two fishtwo fish
a deera deer –– two deertwo deer
a sheep a sheep –– two sheeptwo sheep



7.7.  คําที่ เปนพหูพจนเสมอคําที่ เปนพหูพจนเสมอ
shortsshorts กางเกงขาสัน้กางเกงขาสัน้
eye eye –– glassesglasses แวนตาแวนตา
peoplepeople ประชาชนประชาชน
clothesclothes เสือ้ผาเสือ้ผา



Pronouns



Pronoun  คําสรรพนาม
 เปนคําที่ใชแทนชื่อ คน สัตว สิ่งของ 
สถานที่



1. Subject Pronoun 
คําสรรพนามทีท่ําหนาประธาน

ไดแก  I    We   You  They  
He  She   It



เชน 
☺ Mary is a girl. 
She is a student.



☺Mr. Smith has a daughter. 
He loves his daughter.



☺Ploy has a lot of books.  
They are very interesting.



2. Object Pronoun
คําสรรพนามทีท่ําหนาที่เปนกรรม

ไดแก  me   us   you   them  
him   her   it



 เชน
☺Mr. Smith has a daughter.
He takes her to school everyday.



☺Mam has a basket. 
She puts it on the table.



☺Porn has two puppies. 
She feeds them in a small house.



3. Possessive Adjective
คํานามทีท่ําหนาทีแ่สดงความเปนเจาของ

ไดแก  my  our   your  their
his   her  its



เชน
☺ Mr. Smith has a daughter. 

Her name is Ann. 



☺John is diligent. 
His mother teaches him to 
speak politely.



☺The tree is big. 
Its branches are long.


	Articles
	Verb to be
	Verb to have
	Noun
	การเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์

	Pronouns
	Subject Pronoun
	Object Pronoun
	Possessive Adjective


