
 

 

แบบทดสอบค าบอกเวลา   (  Adverbs of Frequency) 
ค าชี้แจง   แบบฝึกชนิดถูกผิด   ให้เลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว 

1. I always go to school by bus. 
……….True 
……….False 

2. She rides bicycle sometimes. 
……….True 
……….False 

3. She eats banana rarely. 
……….True 
……….False 

4. They usually play basketball in the afternoon. 
……….True 
……….False 

5. We rarely eat soup with jam. 
……….True 
……….False 

6. Pigs never fly. 
……….True 
……….False 

7. Tom watches TV everyday. 
……….True 
……….False 

8. They every month visits their parents. 
……….True 
……….False 

9. We sometime read cartoon book. 
……….True 
……….False 
 

10. You call me ever. 
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……….True 
……….False 

(เฉลย)  1. T   2. F   3. F   4. T   5.T   6. T   7. T   8. F   9. T   10. F 
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4.  การเติม s หรือ es หลังค ากริยา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถเปลี่ยนค ากริยาให้อยู่ในรูป เอกพจน์ โดยการเติม  “s” หรือ  “es”  ได้ถูกต้อง 
เนื้อหา 

 ท าไมค ากริยาต้องเติม " s " หรือ " es "  สิ่งที่ควรจ าเกี่ยวกับการใช้  Present Simple Tense  
คือ ต้องใช้ประธานและกริยาในประโยคให้สอดคล้องกัน 
 ส าหรับประโยคที่เป็น Tense  ในกลุ่ม  Present Tense  ได้แก่  Present Simple Tense,  
Present Continuous Tense ,  Present Perfect Tense  กริยาที่ใช้เป็นกริยา  ช่องที่ 1  แต่จะเปลี่ยนรูป
เพื่อให้สอดคล้องกับประธานในประโยคเสมอ  หลักการใช้มีดังนี้ 
 

ประธานเอกพจน์ ประธานพหูพจน์ 
1. A bird flies. 
2. He plays tennis everyday. 
3. Alice washes her face every morning. 

4. Birds fly. 
5. We play tennis everyday. 
6. They wash their faces in the morning. 

 
1.  นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในประโยคที่  1 - 3  ประธานเป็น เอกพจน์   เมื่อประธานเป็น เอกพจน์   
กริยาจะเป็นเอกพจน์  รูปของกริยาเอกพจน์คือจะเติม  “s”หรือ  “es” ท้ายค ากริยาช่องที่ 1 
2.  นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในประโยคที่ 4 - 6  ประธานเป็นพหูพจน์  เมื่อประธานเป็น พหูพจน์   
กริยาจะเป็นกริยาพหูพจน์  รูปของกริยาพหูพจน์คือกริยาช่องที่ 1 ที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่อย่าง
ใด 

กฎการเติม “ s ”หรือ “es” หลังค ากริยา 
1.  ค ากริยาธรรมดาทั่วๆไปเติม S ได้ทันที เช่น 

work - works  ท างาน 
live - lives  อาศัยอยู่ 
speak - speaks  พูด 
eat - eats  กิน                                                                                                       

2.  ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x และ o ให้เติม “es” เช่น 
 go  -  goes   ไป 
pass - passes  ผ่าน  

  watch  -  watches    ดู 
  catch - catches  จับ 
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box - boxes  ชก,ต่อย 
3.  ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น  i แล้วเติม “es” เช่น  

cry  - cries   ร้องให้ 
study  -  studies  เรียน    
fly - flies  บิน 
dry - dries  ตากแห้ง       

4.  ถ้าค ากริยานั้นลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ คือ  a ,  e , i , o,  u  ให้เติม  “s”  ได้เลย  เช่น 
 play - plays  เล่น 

buy - buys  ซื้อ 
delay - delays  ชักช้า 
joy - joys  ท าให้ยินดี 
say   - says  พูด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 3   



 

 

60 

การเติม s หรือ es หลังค ากริยา 
ค าชี้แจง  แบบฝึกชนิดหลายตัวเลือก  ให้เลือกค ากริยาที่อยู่ในรูป เติม “s” หรือ “ es”  ไม่ถูกต้อง   
1.           a.  works b. eats  c.  speakes d.  goes 
2.  a.  teachs  b.  lives  c.  gets  d.  comes 
3.  a.  listens b.   boxs  c.  does  d.  pushes 
4. a.  passes b.  pushes c.  drives d.  drinkes 
5.   a.  payes b.  catches c.  meets d.  hides 
6.    a.  closes b.  writes c.  leavs  d.  sells 
7.   a. chooses b.  waites c.  pulls  d.  blows 
8.   a.  catchs b. dreams c.  falls  d.  hangs 
9.   a.  takes  b.  forgives c.  writes d.  growes 
10. a.  stays  b.  buys  c.  pays  d.  flys 
 
(เฉลย)  1.  c   2. a   3. b   4. d   5. a   6. c   7. b   8.a   9. d   10. d 
 

Activity 4   
การเติม s หรือ es หลังค ากริยา 

ค าชี้แจง   แบบฝึกชนิดหลายตัวเลือก   ให้เลือกค ากริยาที่ เติม “s” หรือ “ es. ได้ถูกต้อง  
1. a.  pushes  b.  swimes         c.   meetes        d.  pulles 

 2.    a.  taks  b.  bits           c.  sells            d.  givs 
 3.    a.  saies  b.  dries           c.  buies                 d.  paies 
 4.    a.  eates  b.  drinkes            c.  layes                      d.  catches 
 5.    a.  flys  b.  crys      c.  marrys         d.  destroys 
 6.    a.  teaches  b.  dos   c.  pushs         d.  wines 
 7.    a.  livs  b.  wears  c.  hids                   d.  movs 
 8.    a.  destroies  b.  joies   c.  tries          d.  obaies 
 9.    a.  breaks  b.  chooss  c.  forgivs         d.  rids 
 10.  a.  sitts  b.  putts   c.  drawes         d.  studies 

 (เฉลย)  1.  a   2. c   3. b   4. d   5. d   6. a   7. b   8.c   9. a   10. d 
5.  Present Simple Tense  ในรูปประโยคบอกเล่า 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถใช้ประธานและกริยาในประโยคให้สอดคล้องกันในรูปประโยค  Present Simple 
Tense  ได้ 

เนื้อหา 
Present Simple Tense  ในรูปประโยคบอกเล่า 

 ประโยคบอกเล่า  หมายถึงประโยคที่พูดหรือเล่าเร่ืองราวต่างๆให้ฟัง เช่น  I drink water everyday. 
(ฉันดื่มน้ าทุกๆวัน) ในภาษาอังกฤษรูปกริยาที่ใช้ต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 ( V .1 ) ถ้าประธานเป็น
เอกพจน ์ กริยาต้องเติม “s” หรือ “es”  ส่วนประธานพหูพจน์ (รวมทั้ง I และ You) กริยาไม่ต้องเติม 
“s” หรือ “es”  ให้คงรูปเดิม 

                โครงสร้างประโยค Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า   

ประธาน    +  กริยา     +         กรรม        +      ค าบอกเวลา 
 

ตัวอย่างประโยค 

- I  go to school by bus everyday. 
- You watch TV every night. 
- We play tennis everyday. 
- Jane goes to school by bus everyday. 
- He watches TV every night. 
- She plays tennis everyday.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 5     
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Present Simple Tense  ในรูปประโยคบอกเล่า 
ค าชี้แจง   แบบฝึกชนิดสองตัวเลือก   ให้เลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว  

1. My brother_____ football in the afternoon. 
a. play 
b.    plays  

2. I ____ to work by bus. 
a. go 
b. goes 

3. You should wait until your teacher ______. 
a. arrive 
b. arrives 

4. We ____ stars only at night. 
a. see 
b. sees 

5. Mrs. White ____ from 9.00 a.m. to  4  p.m. 
a. work 
b. works 

      6.   Cats _____   to chase mice. 
         a.  like 

        b.  likes 
      7.   My father _____    to school every morning. 
         a.  drive 
         b.  drives 
      8.   We usually ____ stamps from the post office. 
         a.  buy 
         b.  buys 
      9.   Jane ____ with her aunt in Australia. 
          a.  stay 
           b.  stays 
 
    10.   Cat  _____ with people. 
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          a.  live 
          b.  lives 

(เฉลย)  1.  b   2. a   3. b   4. a   5. b   6. a   7. b   8.a   9. b   10. a 
 

Activity 6   
Present Simple Tense  ในรูปประโยคบอกเล่า 

ค าชี้แจง   เติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยรูป  Present Simple Tense    ของค ากริยาในวงเล็บท้าย
ประโยค   
1.  The earth  __________ around the sun.  ( move) 
2.  My father and I sometimes _________ in the river.  ( fish) 
3.  He ____________  for an oil company.  ( work) 
4.  I never ___________ to do my homework.  (forget) 
5.  The maid always ____________  the laundry on Friday.  ( do) 
6.  Mrs. Brown’s  students always __________ attention to the lesson.  (pay) 
7.  The sun _________ in the east.  (rise) 
8.  Jane usually  __________  for a walk in the evening. ( go) 
9.  Mike ____________ that he is very good-looking. (think) 
10.  Everyone __________ to be rich and healthy. ( want) 

(เฉลย)  1.  moves   2. fish   3. works   4. forget   5. does   6. pay   7. rises   8. goes   9. thinks   
10. wants 

 

 

 

 

 

6.  Present Simple Tense  ในรูปประโยคปฏิเสธ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถเปลี่ยน Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่าที่มีเพียงกริยาแท้           
ให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธได้ 

เนื้อหา 
Present Simple Tense ในรูปประโยคปฏิเสธ 

ถ้าในประโยคบอกเล่านั้นมีเพียงกริยาแท้ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใช้ verb to 
“do” + not  น าหน้ากริยา  ดังนี้             

     ประธาน         + 
         do        not 

    +       กริยาแท้ช่องที่1 
         does     not 

         
 do not (don't) ใช้กับประธานพหูพจน์ได้แก่ I , You , We , They 
 does not (doesn't) ใช้กับประธานเอกพจน์ได้แก่ He , She , It 
เช่น           ประโยคบอกเล่า             I live in London. 
                  ประโยคปฎิเสธ              I don' t live in London.  
                  ประโยคบอกเล่า            He lives in Canada. 
                  ประโยคปฎิเสธ              He doesn' t live in Canada.    
ข้อสังเกต    1.  เมื่อใช้ does not ( doesn ' t ) กับประธานเอกพจน์ ค ากริยาที่เติม “s” หรือ “es”  
                         ให้ตัด “s” หรือ “es” ทิ้งและคงเหลือค ากริยาช่องที่ 1 ซึ่งไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้น 
                  2.   ส่วน do not (don 't)ใช้กับประธานพหูพจน์ค ากริยาให้คงเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง 
                         ใดๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 7   
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Present Simple Tense  ในรูปประโยคปฏิเสธ 

ค าชี้แจง   แบบฝึกชนิด 2  ตัวเลือก  ให้เลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว  
1.   My children ____________  swim very well. 

a. do not 
b. does not 

2. I  ____________ leave my house before 7 o’clock. 
a. do not 
b. does not 

3. We _________ the woman who is talking to our parents. 
a. do not 
b. does not 

4. It __________ usually rain heavily in April. 
a. do not 
b. does not 

5. Bobby’s school bus _________ arrive at 7.30  every morning. 
a. do not 
b. does not 

6. Most people ___________ have dinner at noon. 
a. do not 
b. does not 

7. Jane and Alice __________ like my new dress. 
a. do not 
b. does not 

8. These cities ________ become flooded during the rainy season. 
a. do not 
b. does not 

9. This bus ________ go down town. 
a. do not 
b. does not 

10. Every child ___________ need tender  love and care. 
a. do not 
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b. does not 

(เฉลย)  1.  do not   2. do not     3. do not      4. does not   5. does not   6. do not      7. do not     
             8. do not      9. does not  10. does not 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 8   
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Present Simple Tense  ในรูปประโยคปฏิเสธ 
ค าชี้แจง   แบบฝึกชนิด 2  ตัวเลือก  ให้เลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว  
      1.    He ___________ get up early in the morning. 

a. do not 
b. does not 

2. They ___________ watch television every night. 
a. do not 
b. does not 

3. I sometimes  ____________ work hard. 
a. do not 
b. does not 

4. The sun  ___________ set in the east. 
a. do not 
b. does not 

5. She  _____________ come back this afternoon. 
a. do not 
b. does not 

6. They  ____________ leave tomorrow. 
a. do not 
b. does not 

7. He  ___________ like apple. 
a. do not 
b. does not 

8. You  __________ like Thai food. 
a. do not 
b. does not 

9. We  ___________ go to Hua Hin this summer. 
a. do not 
b. does not 
 

10. Jack  _____________ visit his parents. 
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a. do not 
b. does not 

 
(เฉลย)  1.  does  not   2. do not     3. do not      4. does  not   5. does  not   6. do not      
             7. does not     8. do not      9. do not   10. does  not 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Present Simple Tense ในรูปประโยคค าถาม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถเปลี่ยน Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่าให้อยู่ในรูปประโยคค าถามได้ 

 เนื้อหา 
Present Simple Tense ในรูปประโยคค าถาม 

ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to “be” เมื่อท าให้อยู่ในรูปประโยคค าถามให้น า 
Verb to “ be” มาวางไว้หน้าประธาน  แต่ถ้าประโยคนั้นๆไม่มี Verb to “be” ให้ใช้  Verb to 
“do” ( do , does ) วางไว้หน้าประธาน  มีรูปแบบดังนี้ 

                Do 
                            +   ประธาน +   กริยาแท้ช่องท่ี 1 + ? 
                  Does 

เช่น         ประโยคบอกเล่า  :  They live in London. 
                ประโยคค าถาม   :  Do they live in London ? 
                ประโยคบอกเล่า :  He works in an office. 
                ประโยคค าถาม :    Does he work in an office ? 

         Do    ใช้กับประธานพหูพจน์ มี   I , You , We , They 
         Does ใช้กับประธานเอกพจน์ มี   He , She , It 

ข้อสังเกต       1.  การใช้ Verb to “do” ในประโยคค าถามเมื่อใช้ Does กับประธานเอกพจน์ให้ตัด  

                        “s”   หรือ  “es”  ข้างหลังค ากิยาทิ้งและคงไว้แต่ค ากริยาแท้ ( V.1) 
        2.  แต่ถ้าใช้ Do กับประธานพหูพจน์ค ากริยาคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 
 
 

Activity 9   
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Present Simple Tense ในรูปประโยคค าถาม 
ค าชี้แจง   เติม  Do  หรือ  Does  ลงในช่องวางให้ถูกต้อง  เพื่อท าประโยค Present Simple Tense     
ให้อยู่ในรูปประโยคค าถาม 

1. ___________ John play football very well? 
2. ___________ they walk to school everyday? 
3. ___________the earth move around the sun? 
4. ___________ you sometimes fish in the river? 
5. ___________ he work for an oil company? 
6. ___________ I forget to do my home work? 
7. ___________ the maid always do the laundry on Friday? 
8. ___________ the students pay attention to the lessons? 
9. ___________ she usually go for a walk in the evening? 
10. ___________ the sun rise in the east? 
 

(เฉลย)  1.  does    2. do   3. does     4. do    5. does    6. do  7. does    8. do   9. does   10. does   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 10   
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Present Simple Tense ในรูปประโยคค าถาม 
ค าชี้แจง  แบบฝึกชนิดสองตัวเลือก   ให้เลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว  
       1.   ______ Mr. Jones owns the largest house on the hill.? 

a.   do 
b.  does 

2.    ______ she always goes to the library in the evening.? 
a.   do 
b.  does 

3.    ______ John and his brother speak German fluently.? 
a.   do 
b.  does 

4.   ______ most people in this city go to work by train.? 
a.   do 
b.  does 

5.    ______ that building has a basement.? 
a.   do 
b.  does 

6. ______ Jack usually works very hard on Monday.? 
a.   do 
b.  does 

7. ______ the children like to play outside when it is sunny.? 
a.   do 
b.  does 

8. ______ the teacher gives us a lot of homework every Friday.? 
a.   do 
b.  does 

9. ______ these workers start working at 8.00 a.m.? 
a.   do 
b.  does 
 

       10.  ______  the liquor store opens everyday? 
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 a.   do 
 b.   does 

(เฉลย)  1.  does    2. does   3. do     4. do    5. does    6. does  7. do    8. does   9. do   10. does   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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ค าชี้แจง   แบบทดสอบชนิดหลายตัวเลือก  ให้เลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว 
1. They ____________ to school at 8.00 a.m. 

a. go 
b. goes 
c. gone 
d. going 

2. The baby usually ___________ every night. 
a. cry 
b. cries 
c. crys 
d. crying 

3. She __________ Chinese everyday. 
a. study 
b. studies 
c. studys 
d. studying 

4. Mr. John usually _________ his car to the office. 
a. drive 
b. driven 
c. drives 
d. driving 

5. Jack and Jill __________  the game. 
a. doesn’t  play 
b. doesn’t  plays 
c. don’t  play 
d. don’t  plays 

 
 
 
 

6. You and I ___________ to sing a song. 
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a. liked 
b. liking 
c. like 
d. likes 

7. __________ he _________ that cake? 
a. Does  , like 
b. Does  , likes 
c. Do  , like 
d. Do  , likes 

8. _________ Jane _________ French? 
a. Do ,  speaks 
b. Do ,  speak 
c. Does ,  speaks 
d. Does ,  speak 

9. They ___________  their car. 
a. don’t , drives 
b. don’t , drive 
c. doesn’t , drive  
d. doesn’t , drives 

10. John _________ his homework. 
a. don’t does 
b. don’t do 
c. doesn’t does 
d. doesn’t do 

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

 

 


