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I will arrive in        
London on            

December 20th,
what about 

you?

I will be there
in January
next year.

I am so happy 
at Christmas.

ให้เด็ก ๆ  อ่านบทสนทนาด้านล่าง สังเกตการใช้ in, on, at

Prepositions of time

ท�าไมเด็ก 2 คนที่ โทรศัพท์คุยกัน คนหนึ่งจึงใช้ on และอีกคนใช้ in

ท�าไมเด็กที่ก�าลังฉลองวันคริสต์มาสจึงใช้ at ท�าไมไม่ ใช้ in หรือ on
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Prepositions of time = ค�ำบุพบทที่ ใช้บอกเวลำ มี 3 ประเภท ดังนี้

ใช้แสดงเวลาแบบไม่เจาะจง 

เช่น เดือนกันยายน  

(in September)  

ค.ศ. 2018 (in 2018) 

ชว่งฤดูร้อน (in summer) 

ช่วงศตวรรษที่ 21 (in the 

21st Century) เปนต้น

ใช้แสดงวันที่่เฉพาะเจาะจง 

เช่น วันจันทร  

(on Monday) วันที่ 20 

พ.ค. (on the 20th of 

May) วันคริสตมาส

(on Christmas Day) 

เปนต้น

ใช้แสดงเวลาที่เฉพาะ

เจาะจง เช่น เที่ยงวัน  

(at noon) เที่ยงคืน  

(at midnight)  

เวลา 6 นาฬิกา (at 6 

o’clock) เปนต้น

In At
On

In

On

At

Prepositions of time
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1. Let’s meet_____eight o’clock.

2. My sister went to Chicago_____1978.

3. Natalie will be at home_____Friday.

4. My parents met_____Christmas day.

5. Tim gets up early______the morning.

6. John was born_____November.

7. What do you like doing_____Fridays?

8. Sara is standing at the station_____the moment.

9. I love to go shopping_____New Year’s Day.

10. I lived in the UK_____the 1970s.

11. We arrived in Spain_____October.

12. I’ll see you_____a few days.

13. We like going to the theater_____the evening.

14. Do you dream_____night?

15. The weather is very cold_____winter.

ให้เด็ก ๆ  เติม in, on, at ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง   

Exercise 1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

The sun comes up_____________.

An owl catches its prey__________.

It is hard to see anything______________.

My school starts______________.

Thomas and Clair will have dinner near the 

riverside__________. 

My family will go to Ayutthaya__________. 

ช่วยเติมค�าศัพท์ ใต้ภาพให้ครบ จากนั้นใส่ in, on หรือ at ไว้ท้ายประโยค

ในข้อ 1-6 พร้อมกับน�าไปเติมให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์

Exercise 2

s u

u t

n r i s e i

t d y

n

i t

t

i

at sunrise
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1. Dan sees her_________Saturdays__________noon. 

  a. on, in

  b. in, at

  c. on, at

2. We will watch the movie__________09.00 PM_______night. 

  a. in, in

  b. in, at

  c. at, at

3. Jane’s birthday is___________autumn. It is______October 10th. 

  a. in, on

  b. on, at

  c. at, at

4. School starts_________08.00________the morning. 

  a. on, in

  b. at, on

  c. at, in

5. Let’s have the dinner________19.00___________the evening.

  a. at, at

  b. in, at

  c. at, in

เด็ก ๆ  อ่านประโยคแล้ววงกลมล้อมรอบ in, on, at เพื่อให้ประโยคถูกต้องและสมบูรณ์

Exercise 3
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เขียนบันทึกตารางกิจกรรมประจ�าวันตามภาพกิจกรรมที่ก�าหนด 
โดยเลือกใช้ in, on, at แต่งประโยคให้ถูกต้อง

I woke up at 6 o’clock on my first day of 
school this semester.

Monday

Date Things to do My activities
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Possessive Pronouns ต่างกับ Absolute Possessive Pronouns อย่างไร  
ในเมื่อเป็นค�าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกัน

This is my cat.

Possessive Pronouns Absolute Possessive Pronouns

Jenny forgot her shoes.

Where is your notebook?

Ben is not our friend.

Those are their bicycles

เรามักจะเคยเห็นแบบนี้ แต่เราใช้แบบนีก้็ได้ด้วยนะ ตามมาดูวิธีการใช้กันเถอะ

This cat is mine.

Absolute Possessive Pronouns

That shoes is hers.

That notebook of yours is lost.

Timmy is a friend of ours.

Those bicycles are theirs.




