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คลิปที�      เนื�อหา
1               การดูคํานามเอกพจน์ พหูพจน์ เป�นเพศหญิงหรอืเพศชาย
2              การใช้ Un, Une, Des และ Le, La, L', Les
3              การใช้ Mon,Ma, Mes, Votre, Vos
4              การผัน กรยิา “มี” ( V.Avoir )
5              การทําประโยคปฏิเสธ
6              Prépositions en, au, aux กับชื�อประเทศ
7              ตัวอย่างการผันกรยิากลุม่ที� 1
8              ทบทวน Verbe être และ Verbe avoir
9              ชื�อสถานที� การบอกตําแหน่ง Localiser et les lieux
10            ตัวอย่างการผันกรยิากลุม่ที� 1 และ 3 แบบป�จจุบัน Verbe accepter(กลุม่ที� 1), 

  prendre(กลุม่ที� 3), descendre(กลุม่ที� 3)
11             การใช้ Les adjectifs démonstratifs : Ce, Cet, Cette, Ces
12            ตัวอย่างการผันกรยิาป�จจุบัน กลุม่ที� 1 adorer, donner, marcher, parler, passer, 

  visiter และกลุม่ที� 3 faire
13            ตัวอย่างคํากรยิาที�กระทํากับตนเอง ( Les Verbes Pronominaux ) se baigner, 

  se promener
14            Les prépositions คําบุพบท de, d’, du, des และ en, au, aux เพื�อบอกว่ามาจาก

 ประเทศอะไร และจะไปยังประเทศอะไร
15            ตัวอย่างการผันกรยิากลุม่ที� 1 ป�จจุบัน Verbes aimer adorer détester
16            การผันกรยิา Verbe aller ที�แปลว่า ไป และรูว้ิธใีช้กับสถานที�เพศชาย เพศหญิง หรอื ชื�อ

  เมือง หรอืโดยมี บุพบท
17            Verbe Faire การผัน วิธใีช้กับชื�อกีฬา หรอืกิจกรรมยามว่าง โดยมีบุพบท de la, de l’, du
18            ชื�ออาชีพต่างๆ พรอ้มวิธดีูเพศของคํา
19            คําคุณศัพท์ สาํหรบัอธบิายลกัษณะนิสยัใจคอ พรอ้มวิธดีูเพศของคํา Les adjectifs 

         Qualificatifs
20           การผัน V. vouloir, V. pouvoir, V. devoir, V.pendre
21            L’impératif ( การสั�งหรอืบอกให้ใครทําอะไรสกัอย่าง ) EP.1
22           ตัวอย่างการผัน Les Verbes Pronominaux แบบป�จจุบัน Verbes se réveiller(1er), 

  se préparer(1er), se coucher(1er) และ s'endormir(3e)
23            การผันกรยิากลุม่ที� 1-2-3 au passé composé avec auxiliaire avoir affirmation et 

   négation
24            การทําประโยคแบบ Passé composé แบบที� 2 ( การใช้ auxiliaire Être มาช่วย )
25            Le Futur Proche อนาคตอนัที�วางแผนไว้ว่าจะทําเรว็ๆนี�
26            การใช้คําว่า chez
27            สรุปเรื�อง Le Présent และ Le Passé Composé



A2.1

ข อ ข้ อ มู ล เ พิ� ม เ ติ ม ที�  
www.ponyotha i . com

คลิปที�     เนื�อหา
1              การแสดงความเป�นเจ้าของ
2              การบอกว่าตนเองเจ็บหรอื ปวดตรงไหนบ้าง
3              Le passé récent อดีตที�เพิ�งจบไป
4              Le futur proche อนาคตอนัใกล้
5              การอธบิายลกัษณะบุคคล
6              คํากรยิาที�ใช้กับตัวเอง
7              พูดถึงสภาพอากาศ 4 ฤดู
8              การบอกระบุตําแหน่งสถานที� บอกระยะทาง
9              การถามว่าอยู่ที�ไหน ¨
10            การถามตอบว่าทําอะไรอยู่ (être en train de …)
11            การอธบิายส ีทรง วัสดุ ลายของเสื�อผ้า
12            การใช้ le, la, les แทนกรรมตรง (COD)
13            การให้คําแนะนําเกี�ยวกับการแต่งตัว
14            ไวยกรณ์ของประโยค
15            Les Pronoms Personnels COI* Lui, Leur กรรมรอง
16            Les pronoms relatifs QUI & QUE สรรพนามที�ใช้เชื�อมประโยค
17            การแปลงคํากรยิา ให้เป�น adjectif โดยเติม -able ต่อท้าย
18            การใช้ du, de l’, de la, des ในการบอกปรมิาณจํานวนหนึ�งของวัตถุดิบ
19            การใช้คําว่า "en" มาแทนวัตถุดิบ
20            การใช้ ne ... que ...
21            LE PRONOM EN
22            การวาง adjectif(คําคุณศัพท์) เราต้องวาง หน้า หรอื หลงั คํานาม ?
23            L’imparfait
24            การเปรยีบเทียบโดยใช้ plus que, plus de, moins que, moins de
25            การใช้คําว่า il y a และ depuis
26            Les Pronoms COD et COI (me, te, le, la, lui, nous, vous, les, leur) กรรมตรง กรรมรอง
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คลิปที�     เนื�อหา
1              คําประพันธสรรพนาม (Le pronom relatif : qui, que, à qui)
2              การอธบิายลกัษณะนิสยัของคน (Décrire le caractère d’une personne)
3              Le passé composé
4              Le passé composé (ต่อ)
5              ประโยคความซ้อน (Discours Indirects)
6              Imparfait
7              การเปรยีบเทียบ La comparaison
8              การเลา่เรื�องราวในอดีต โดยใช้ Le passé composé & l'imparfait
9              การผัน v.avoir, v.être ใน imparfait
10            ทบทวน Le passé composé
11            การระบุช่วงเวลา (les marqueurs temporels : il y a, pendant, dans)
12            การระบุช่วงเวลา ต่อ
13            คําขยายกรยิา (les adverbes)
14            การใช้ depuis, il y a, pendant, pour
15            สิ�งที�ควรทําเวลาไปสมัภาษณ์งาน(ไวยกรณ์ การผันกรยิา le subjonctif)
16            Le Pronom Relatif OÙ
17            คํากรยิาที�มี de ตามหลงั
18            Le Pronom Relatif DONT
19            CELUI CEUX CELLE CELLES
20            การทําประโยคคําถามแบบ inversée (สลบัที�คํา)
21            Tout, tout le monde, partout, quelque chose, quelqu’un, quelque part, rien, 
                personne, nulle part.
22            Le Superlatif …ที�สดุ
23            Ce que - Ce qui - C'est - Ce sont
24            การใช้คําว่า a lieu, se dérouler, a pour but de
25            การใช้ lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
26            le mien, la mienne, les miens, les miennes etc.
27            Le Genre des noms และการแปลงคํากรยิาให้เป�นคํานาม
28            การใช้ C’est, Ce sont, + qui, que
29            La Forme Passive
30            สรุปเรื�อง le passé composé, l’imparfait, le plus que parfait
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คลิปที�     เนื�อหา
1              ตําแหน่งการวางคําขยายากรยิาในประโยคแบบต่างๆ La place de l'adverbe
2              คํากรยิาที�ต้องตามด้วย à หรอื de
3              Le gérondif
4              การใช้สรรพนาม Y หรอื EN แทนสถานที�
5              การพูดเกี�ยวกับการคาดหวัง, ปรารถนา (Le subjonctif)
6              ผัน v. souhaiter , v.espérer
7              Le conditionnel présent
8              การบอกวัตถุประสงค์ เป�าหมาย ด้วยคาว่า pour, pour que, afin de, afin que
9              Le conditionnel présent
10            การทําประโยค สมมุติเหตุการณ์ตามจินตนาการ
11             ทบทวนการผันกรยิาแบบ imparfait และ conditionnel présent
12            การทาประโยค ที�มีเหตุ และ ผล
13            ด้วยคาว่า grâce à, à cause de, comme, car, parce que
14            สาํนวนสาํหรบับอกว่า ฉันเห็นด้วย ฉันไม่เห็นด้วย
15            Le pronom relatif OÙ qui indique "le lieu" et "le temps" การใช้ประพันธสรรพนาม 

  où แทน "สถานที�" และ "เวลา" 
16            การใช้ en/pendant
17            คาศัพท์ที�ใช้ลาดับเวลาในการบอกเลา่ชีวประวัติ à l’âge de ... ans ... ans plus tard

 ... ans après l’année suivante la même année après avoir ... après être ...avant de 
18            Les paroles indirectes
19            Si +Le Plus-que-parfait, Le conditionnel passé (ถ้า ... ตอนนั�นก็คง...)
20           Si +Le Plus-que-parfait, Le conditionnel présent (ถ้า ... ป�านนี�ก็คง...)
21             ไวยกรณ์ กรยิาที�เพิ�งจบสิ�นในอดีต หรอืกรยิาที�กําลงัจะเกิดในอดีต
22            Exprimer un regret : Le conditionnel passé
23            ไวยากรณ์ โครงสรา้งประโยคเพื�อบอกความจําเป�น
24            แยกแยะลกัษณะการสื�อสาร ว่าอนัไหนคือ ความคิดเห็น ความแน่ใจ ความไม่แน่ใจ
                ความต้องการ หรอืการรายการสภาพความเป�นจรงิ
25            การใช้คาว่า depuis que, dès que, jusqu’à ce que
26            Les pronoms CODs et COIs dans la même phrase
27            การใช้ verbes EMPRUNTER, RENDRE, PRÊTER
28            การใช้ l’imparfait, le condition présent, le condition passé pour un reproche
29            Les expressions temporelles
30            L’expression de la cause
31             Le passif
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B1.2
คลิปที�     เนื�อหา
1              โครงสรา้งสาํหรบัการให้คําแนะนํา
2              ทบทวนเรื�อง le subjonctif présent
3              ทบทวนเรื�องการเปรยีบเทียบ Plus, aussi, moins…que
4              เรยีนเรื�อง les pronoms relatifs
5              การเอาคําพูดคนอื�นไปบอกต่อ
6              การเอาคําพูดคนอื�นไปบอกต่อในอดีต
7              ทบทวนเรื�อง imparfait และ passé composé
8              Le plus-que-parfait
9              คําเชื�อมประโยคที�ขัดแย้งกัน
10            เรยีนเรื�อง la voix passive

B1.3
คลิปที�     เนื�อหา
1               Le Gérondif
2              Le Participe Présent
3              คําศัพท์ สาํนวน วิธกีารบอกวัตถประสงค์ หรอื เป�าหมาย Exprimer le but
4              ไวยกรณ์ Exprimer la durée
5              L’interrogation
6              ทบทวนเรื�อง les adverbs
7              ตําแหน่งการวาง adverbe ในประโยคที�ผันต่างเวลา
8              Le subjonctif dans les relatives
9              Le Futur Antérieur
10            ทบทวนเรื�อง Le Futur Simple
11             Le Conditionnel Présent
12            Le Conditionnel Passé
13            การใช้คําว่า si ในกรณีต่างๆ
14            Les pronoms “y” et “en”
15            ทบทวนและสรุปการใช้คํา aucun, nul personne, rien, nulle part, on, 

  quelqu’un, quelque chose, quelque part, plusieurs, certains, la plupart, tout,         
  chacun, chaque, partout
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