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IN/ON/AT ใช้ยังไง ไม่ให้งง? 

 

TIME (ใช้กับวัน เวลา) 

 

IN 

เดือน 

in June, in October 

ปี 

in 2010, in 1988 

ฤดูกาล 

in summer, in winter 

ช่วงเวลาของวัน 

in the morning, in the evening 

ทศวรรษ, ศตวรรษ 
in decades, in the 21st century 

จ านวนเวลา (ไม่เจาะจง) 

in three months, in two weeks 

 

ON 

วัน 

on Monday, on Fridays 

วันท่ี 

on 10 March, on 21 July 

วันหยุด (มี Day), วันพเิศษ (เจาะจง), วัน+ช่วงเวลา 
on my birthday, on Independence Day, on Easter Sunday, on Monday morning, on the last 

weekend, on the weekends (US) 

 

AT 

เวลา  
at 5 o’clock, at 3:30 PM 

จุดเวลาของวัน 
at midday, at midnight, at noon, at sunrise, 

at night 

วันหยุดทั่วไป (ที่ไม่มี Day) 
at Easter, at Christmas, at the weekends 

(UK) 

At the moment 

ตอนนี,้ ขณะนี ้
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PLACE (ใช้กับสถานที่) 

IN (สถานที่มีขอบเขต) 

ประเทศ 

in Italy, in Japan 

เมือง 

in Tokyo, in Rome 

ชุมชน, ระแวกหมู่บ้าน 

in Rose Town, in Melrose 

ส่ิงปลูกสร้าง, อาคาร, ห้อง, พืน้ท่ีปิด 

in the room, in the office, in a car 

 

ON (พืน้ผิว) 

ถนน (street, avenue) 
on Columbus Street, on Silver Avenue 

ชัน้อาคาร 

on the second floor, on the ground floor 

ริม (ถนน, แม่น า้, ทะเล, ทะเลสาบ) 
on the east side of the river, on the border 

of France 

พืน้ผิว 

on the floor, on the wall, on the page 

วิธีการเดนิทาง 

on the bus, on the train, on the plane 

การส่ือสาร 

on the radio, on the Internet, on the phone, 
on the television 

มอเตอร์ไซค์, จักรยาน 

on a bicycle, on a motorbike 

 

AT (ต าแหน่งชัดเจน) 

ท่ีอยู่ (ชัดเจน) 
at 15 Oakwood Street 

แยกถนน 

at the crossroads, at the next intersection 

สถานที่ (ท างาน, ท ากิจกรรม) 
at the office, at IC Company, at a charity 

event, at Mike’s party 

สถานที่สาธารณะ, ร้านค้าทั่วไป 

at the park, at the hospital, at the coffee 
shop, at the supermarket 

AT+ 
school, college, university, the bus stop, the top of 
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