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คําศัพท
Vocabulary

Synonyms
Antonyms

คําเหมือน
คําตรงขาม

Grouping
words

กลุมคํา

Prefixes 

Root Word
Suffixes

รากศัพท

1. จําคําศัพทเปน “กลุมคํา” 
    ท่ีความหมายเก่ียวเน่ืองกัน 
    (Grouping words) 

  การรูความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษน้ัน เพ่ือท่ีจะทําให
เราสามารถเขาใจความหมายของประโยค, บทความ หรือเร่ืองราวตางๆ
ในภาษาอังกฤษไดดีมากข้ึน น่ีคือ “3 เทคนิคจําคําศัพทภาษาอังกฤษ”
ลองนําไปใชในการเรียน, การอานหนังสือ หรือการทําขอสอบดูนะ

2. จําคําศัพทท่ีมี “ความหมายคลายกัน” (Synonyms) 
    คําศัพทท่ีมี “ความหมายตรงขามกัน” (Antonyms)

3. จําคําศัพทจาก “รากศัพทและสวนเติม” 
    (Prefix, Suffix, Root Word)

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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Grouping
words

กลุมคํา คําศัพท
Vocabulary

A , B , C , ... , Z

vehicles
ยานพาหนะ

ทางบก
land vehicles

ทางน้ํา
water vehicles

ทางอากาศ
aerial vehicles

   “เทคนิคจําคําศัพทภาษาอังกฤษเปนกลุมคํา” เปนเทคนิคท่ีชวย
จําคําศัพทท่ีความหมายเก่ียวเน่ืองกันใหไดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เรา
ควรเร่ิมจากการสรางกลุมคําศัพทท่ีเราคุนเคยอยูแลว ดวยวิธีเหลาน้ี
   1. วิธีการจําคําศัพทเรียงลําดับตามตัวอักษร A-Z เปนวิธีเร่ิมตน
ท่ีชวยใหเราไลนึกคําศัพทไดงาย จากตัวอักษรท่ีเราคุนเคย

   2. วิธีการแบงกลุมคํายอยในกลุมคําใหญ ชวยแบงการจําคําศัพท
ใหเปนกลุมคําท่ีจํานวนนอยลงจากกลุมใหญ อยางเชน คําศัพทเก่ียวกับ
ยานพาหนะ เราอาจแบงการจําเปนพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
เร่ิมจากการจําทีีละกลุมยอย แลวจึงนํามารวมเปนกลุมใหญ

   3. รวมวิธีแบงกลุมยอย และเรียงตามตัวอักษร A-Z เขาดวยกัน
   4. หาเทคนิค วิธีการในแบบท่ีตัวเองถนัด จะชวยในการจํา
แลวอยาลืมหม่ันฝกฝน ลองเอามาใชดู อยางเชน การลองทําแบบฝกหัด
ลองทําขอสอบ หรือแมแตการเลนเกมผาน application ในโทรศัพท
มือถือก็ใชฝกฝนไดเชนเดียวกัน (เด็กๆ ลองคนหาคําวา “word games” ดูนะ)

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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1. a special vehicle used to take sick or injured people to hospital
 a) limousine b) ambulance c) carriage d) energetic 
2. a person whose job is to treat animals who are sick or injured
 a) neurologist b) allergist c) orthopedist d) veterinarian
3. feeling angry or unhappy because you wish you had something 
    that somebody else has
 a) jealous b) satisfied c) frightened d) sympathetic
4. the scientific study of the earth’s surface
 a) chemistry b) geography c) botany  d) archeology
5. a type of small horse
 a) pony  b) kitty   c) rooster d) tadpole
6. a vegetable with green leaves around a large hard white head 
    of flowers
 a) asparagus b) cauliflower c) spinach d) lemongrass
7. not excited, nervous or upset
 a) surprised b) reliable c) calm  d) passionate
8. a person whose job is to fit and repair things such as water pipes, 
    baths, toilets, etc.
 a) plumber b) mechanic c) secretary d) judge

1.b  2.d  3.a  4.b  5.a  6.b  7.c  8.a
Choose the word that has the same meaning as each description

คําศัพท
Vocabulary

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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Synonyms
Antonyms

คําเหมือน
คําตรงขาม

คําศัพท
Vocabulary

heavy/หนัก - light/เบา

คําศัพทหลัก คําเหมือน

คําเหมือน

คําเหมือน

คําเหมือน

คําเหมือน

คําเหมือน

   “เทคนิคจําคําศัพทคําเหมือน-คําตรงขาม” เปนเทคนิคท่ีชวย
จําคําศัพทท่ีความหมายเหมือนหรือคลายกัน และความหมายตรงขามกัน
เปนการจําคําศัพทกลุมเล็กประมาณ 2-6 คํา ทําใหจําไดงายและสามารถ
นําไปใชท้ังในการเขียน, การพูด, การทําขอสอบ เปนตน ควรเร่ิมจากการจํา
คําศัพทงายๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันเปนคําเร่ิมตนจะทําใหจําไดงายข้ึน 
   1. กลุมคําความหมายคลายกัน (Synonyms) เปนการเพ่ิมคําศัพท
ในคลังสมองของเรา ทําใหการใชคํามีมิติมากข้ึน อยางเชน คําวา “ ใหญ” 
ภาษาไทยมีคําวา มหึมา, มโหฬาร เปนตน ภาษาอังกฤษ “big” ก็มีคําวา
large, giant, enormous, huge เปนตน ใชแทนไดเชนเดียวกัน

   

   2. กลุมคําความหมายตรงขามกัน (Antonyms)  คําศัพทคูตรงขาม
เปนการจําคําศัพทอยางงาย เพราะเราสามารถจดจําส่ิงตรงขามไดเสมอ
เชน

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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Prefix Suffix
Root Word

รากศัพท
คําศัพท

Vocabulary

   “เทคนิคจําคําศัพทภาษาอังกฤษจากรากศัพท” เปนเทคนิคข้ันสูง
ทําใหเราจําคําศัพทไดมากข้ึน หลากหลายข้ึน หรือแมแตสามารถเดา
ความหมายคําศัพทไดใกลเคียงในกรณีท่ีเราไมรูความหมาย สามารถนํา
ไปใชในการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันสูงข้ึนไปได ท้ังช้ันมัธยม จนถึง
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 3 สวนดวยกัน คือ 1. รากศัพท (root words) 
2. สวนเติมหนาคําศัพท (prefixes) 3. สวนเติมหลังคําศัพท (suffixes) 
   

   1. รากศัพท (root words)  ก็คือคําศัพทท่ีมีความหมายในตัวเอง
เปนหนวยเล็กท่ีสุด ท่ีเติมดวย prefixes-suffixes ก็จะทําใหความหมาย
เปล่ียนไปหรือหนาท่ีเปล่ียนไป 
   2. สวนเติมหนาคําศัพท (prefixes) เปนสวนเติมดานหนาคําศัพท 
ท่ีทําใหไดความหมายใหม ความหมายอาจจะเปล่ียนไปในทางตรงขาม 
เปล่ียนไปในทางท่ีแยลง หรือชวยบอกตําแหนง เวลา และจํานวนก็ได
   3. สวนเติมหลังคําศัพท (suffixes) สวนเติมหลังคําศัพทท่ีทําให
ความหมายชัดเจนข้ึน สวนใหญจะทําใหหนาท่ีของคําเปล่ียนไปดวย เชน 
เปล่ียนคํากริยาเปนคํานาม เปล่ียนคํานามเปนคําคุณศัพท หรือเปล่ียนคํา
คุณศัพทเปนคํานาม เปนตน

predictable
root word suffixprefix

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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Root Words

รากศัพท
ภาษากรีก

Greek
Root Words

รากศัพท
ภาษาละติน

Latin

รากศัพท
Root Words

 รากศัพท (root words)  ก็คือคําศัพทท่ีมีความหมายในตัวเอง
เปนหนวยเล็กท่ีสุด เม่ือเติมดวย prefixes และ/หรือ suffixes เขาไป
ก็จะทําใหความหมายเปล่ียนไป หรือหนาท่ีเปล่ียนไป เปนคําท่ีมาจาก
รากศัพท ใน ภาษากรีก (Greek) และภาษาละติน (Latin) ซ่ึงถาเรารู
ความหมายของรากศัพทเหลาน้ีจํานวนมากพอ ก็จะชวยใหเราสามารถเดา
ความหมายของคําศัพทคําน้ันไดงายข้ึน ยกตัวอยางเชน 
 รากศัพท ภาษากรีก คําวา “phobia” แปลวา “fear = กลัว”
“hydrophobia” แปลวา “โรคกลัวน้ํา”, “acrophobia” แปลวา
“โรคกลัวท่ีสูง”, “aerophobia” แปลวา “โรคกลัวเคร่ืองบิน” เปนตน
จะเห็นไดวาคําท่ีมี “phobia” ประกอบอยูตองมีความหมายเก่ียวเน่ืองกับ
“ความกลัว” อยูดวย

 รากศัพท ภาษาละติน คําวา “aqua” แปลวา “water = น้ํา”
“aquarium” แปลวา “พิพิธภัณฑสัตวน้ํา”, “aquamarine” แปลวา
“สีฟาน้ําทะเล, พลอยสีฟาน้ําทะเล” เปนตน จะเห็นไดวาคําท่ีมี “aqua”  
ประกอบอยูตองมีความหมายเก่ียวเน่ืองกับ “น้ํา” อยูดวยเชนเดียวกัน

“รากศัพทของคําในภาษาอังกฤษ
ท่ีมาจากภาษากรีก, ภาษาละติน
มีสวนคลายกับคําในภาษาไทยท่ีใช
รากศัพทจากภาษาบาลี, สันสกฤต”

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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Suffixes

สวนเติม
ดานหลังคํา

สวนเติมหลังคํา
Suffixes

สวนเติมหลังคําศัพท (Suffixes) เปนสวน
ท่ีเติมหลังคําศัพท ท่ีทําใหหนาท่ีของคํา
เปล่ียนไป ทําใหเราเดาหนาท่ีของคําน้ัน
ไดจาก suffixes ตัวอยางเชน graduate, 
modify, advise เปนคํากริยา เปนตน

-ate  to become associated with/  graduate  จบการศึกษา
  ที่จะเกี่ยวของกับ_    congratulate แสดงความยินดี
-en   to make/ทำให    brighten  ทำใหสวางขึ้น
        shorten  ทำใหสั้น
-fy /-ify to make, cause to be/   classify  จัดกลุม
  ทำให, เปนเหตุให    modify  เปลี่ยนแปลง
-ise / -ize cause to be/เปนเหตุให    surprise  ทำใหประหลาดใจ
        advise  ใหคำแนะนำ
        realize  ตระหนัก
        specialize  เชี่ยวชาญ

Verb suffixes คือ suffixes ที่เติมแลวเปลี่ยนใหเปนคำกริยา

Adverb suffixes คือ suffixes ที่เติมแลวเปลี่ยนใหเปนคำวิเศษณ
-ly / -ally _like, every/อยาง_, ทุกๆ  beautifully  อยางสวยงาม
        quickly  อยางรวดเร็ว
        basically  อยางธรรมดาทั่วไป
        daily   ทุกๆ วัน
        monthly  ทุกๆ เดือน
-ward in a particular direction/  backward  ไปทางขางหลัง 
  ไปในทิศทาง    upward  ทางเหนือขึ้นไป
-wise  in the direction of/ไปในทิศ  clockwise  ตามเข็มนาิกา
        anti-clockwise ทวนเข็มนาิกา

Easy Note ภาษาองักฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
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ไวยากรณ
Grammar

1. Noun   (คํานาม)
2. Article   (a, an, the)
3. Quantifiers      (คําบอกจํานวน/ปริมาณ) 
4. Pronoun   (คําสรรพนาม)
5. Verb   (คํากริยา) 
6. Adjective   (คําคุณศัพท)
7. Adverb   (คําวิเศษณ)  
8. Preposition  (คําบุพบท)
9. Sentence   (ประโยค)
10. Tenses   (Present, Past, Future)
11. Verb conjugation  (กริยา 3 ชอง) 
12. Yes/No Questions (ประโยคคําถาม  ตอบใช/ไม ใช)
13. WH Question   (ประโยคคําถาม WH)
14. Active voice/Passive voice    (ประโยคท่ีประธานเปนผูกระทํา/ถูกกระทํา)
15. Conditional sentence            (ประโยคเง่ือนไข/if-clause, main-clause)

  Grammar คือ กฎเกณฑ หรือหลักในการใชภาษาอังกฤษ รวมถึง
การออกเสียง คําศัพท ประโยค สวนประกอบของประโยค และอื่นๆ เชน
การผสมคํา การตีความ เปนตน
  Grammar เปนเสมือนเข็มทิศใชนําทางในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีจะเกงภาษาอังกฤษ นําไปใชในการพูด, การเขียน
และการทําขอสอบไดดีมากย่ิงข้ึน ในช้ันประถมปลายแบงการเรียนรู
ออกเปนหัวขอไดดังน้ี
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คํานาม
Noun

สรุปคํานามชนิดตางๆ

คํานามเอกพจน

คํานามพหูพจน

คํานามประสม

สมุหนาม

สามานยนาม

วิสามานยนาม

นามนับได

นามนับไมได

วัตถุนาม

อาการนาม

Singular Noun

Plural Noun

Compound Noun

Collective Noun

Common Noun

Proper Noun

Countable Noun

Uncountable Noun

Concrete Noun

Abstract Noun

นามท่ีเจาะจงระบุช่ือคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี 
Neil Armstrong, Himalaya, Tokyo, Sunday, Coca-Cola  

คํานามท่ีนําคํา 2 คําข้ึนไปมารวมกันแลวไดความหมายใหม
sunset, hotdog, butterfly, washing machine, upstairs

คํานามท่ีบอกวาคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี มีจํานวน 1 หนวย
mouse, ox, man, child, person, country, day 

คํานามแทนความรูสึก
anger, love, loyalty, trust, knowledge, kindness 

คํานามท่ีแทนคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี กล่ิน รส เสียง
boy, taste, smell, touch, sweet, sour, noise, fragrance

คํานามท่ี ไมสามารถนับท่ีตัวมันได แตจะนับภาชนะท่ีบรรจุแทน
bread, rice, milk,  juice, fuel, rain, snow, gold, time

คํานามท่ีสามารถนับเปนหนวย เปนจํานวนตัวเลขได 
bicycle, insect, lion, plant, planet, application 

คํานามท่ีบงบอกการทํารวมกันเปนกลุม รวมกันเปนแพ็ค เปนทีม
group, pack, army, crowd, crew, staff, team, class

คํานามท่ีบอกวาคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี มีมากกวา 1 หนวย
mice, oxen, men, children, people, countries, days 

นามท่ัวไปแทนคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี ไมเจาะจง
man, mountain, country, day, drink  

*** Proper Noun เปนคํานามท่ีช้ีเฉพาะเจาะจง จะข้ึนตนคําดวยตัวอักษรตัวใหญเสมอ
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   Quantifiers คือคําบอกปริมาณ ท่ีเราใชบอกจํานวน
หรือปริมาณของคน, สัตว, ส่ิงของ, คํานามตางๆ ท้ังท่ีเปนนามนับได
และนามนับไมได อยางเชน much, many, a lot of, lots of, a few,
a little, some, any, several, plenty of, all, none, no เปนตน

Quantifiers Uncountable
(นามนับไมได)(นามนับได)

Countable

ปร
ิมา

ณ
มา

ก
ปร

ิมา
ณ

นอ
ย

ความหมาย

ทั้งหมด

จํานวนมาก

จํานวนมาก

จํานวนมาก

หลาย (อัน)

นิดหนอย

เล็กนอย

ไมมี

บาง (อัน)

none, no

few, a few

little, a little

several

many

a lot of, lots of

all

plenty of

much

some, any

(มากกวา little แตนอยกวา many)

Quantifiers
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Quantifiers

a lot of, lots of
1. ใชกับคํานามนับได และนับไมได (พหูพจน) 
2. มักใชในประโยคบอกเลา
3. มักใชในภาษาท่ี ไมเปนทางการ 
    (lots of จะไมเปนทางการมากกวา a lot of)

สรุปการใช Quantifiers ที่พบเจอบอยๆ

1. ใชกับคํานามนับไมได (พหูพจน)
2. ใชในประโยคคําถาม และประโยคปฏิเสธ
3. ใชในภาษาท่ีเปนทางการ

much

many
1. ใชกับคํานามนับได (พหูพจน) 
2. ใชในประโยคคําถาม และประโยคปฏิเสธ 
3. ใชในภาษาท่ีเปนทางการ

*** much, many ไมนิยมใชในประโยคบอกเลา (ประโยคบอกเลาสวนใหญไมเปนทางการ)
      แตสามารถใช much, many ในประโยคบอกเลาไดถาใชคูกับคําเหลานี้ ไดแก
         so + much/many  much/many + of  
         how + much/many too + much/many  
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มานพรรสาํค

นอทะสมานพรรส

มานพรรสมยนิ

มานพรรสมยนิอ

มานพรรสษรุบุ

มานพรรสมีาส

มานพรรสธนพัะรป

มานพรรสาฉจปุ

มานพรรสธนพัมสั

มานพรรสคาภวิ

mine, yours, ours, theirs, his, 
hers, its 

myself, yourself, yourselves, 
themselves, himself, herself, 
itself 

each, neither, either

each other, one another

who, whom, what, where, 
when, why, which, whose

who, whose, whom, which, 
that 

everyone, everything, someone, 
something, somewhere, nobody, 
both, few, some, others, all ,...

this, these, that, those  

I, you, we, they, he, she, it 
me, you, us, them, him, her, it Pronoun 

Personal 

Pronoun 
Possessive 

Pronoun 
Reflextive 

Pronoun 
Definite

Pronoun 
Indefinite 

Pronoun 
Relative

Pronoun 
Interrogative 

Pronoun 
Reciprocal 

Pronoun 
Distributive 

He is a dentist.
I have a gift for him.

The white pen is mine.
The red pen is yours.

I washed the car myself.
Joe look at himself in the mirror.

This is our young sister, Pui.
Those pans are made in Thai.

Everyone listen to me, please. 
Nobody can hear you. 
Some pencils are black.

The tall man who came here 
yesterday is a doctor.

Who called you last night? 
What is that?  

Mom and Dad love each other.
They love one another.

There are 5 boys in the class. 
Each is cleverly.

คยโะรปนใ ๆงาตดนิชมานพรรสาคํชใรากงายอวตั

Pronoun
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Finite
Verb

กริยาแท

Non-finite Verb คํากริยาท่ีรูปเปนคํากริยาแตทําหนาท่ีอื่นแทน
ไมไดทําหนาท่ีแสดงการกระทําของประธาน เชน เปนคําคุณศัพท
เปนคําวิเศษณ เปนประธาน หรือเปนกรรมของประโยคก็ได เปนตน
แบงไดเปน 2 ชนิดหลักๆ คือ 
 1. Infinitive (with to, without to) เปนคํากริยาท่ี ไมผัน
     ไปตามประธาน และไมเปล่ียนไปตาม tense (V.1) 
 2. Participle (past, present) เปนคํากริยาท่ีอยูในรูปเติม
     –ing (V-ing) และกริยาชอง 3 (V.3)

Non-finite
Verb

กริยาไมแท

แบงดวยหนาท่ีของกริยา

คํากริยา
Verb

Finite Verb คํากริยาท่ีทําหนาท่ีแสดงการกระทําของประธานของ
ประโยค โดยจะเปล่ียนรูปตามประธาน และเปล่ียนไปตาม tense
อยางเชน drinks/drink กับ ประธานท่ีเปนเอกพจน/พหูพจน และ
drink/drank/drunk กับ Present/Past/Perfect tense
(กริยาท่ีเปล่ียนตาม tense คือกริยา 3 ชอง V.1 / V.2 / V.3) 

Present
participle

Past
participle

Participle แบงได 2 ชนิด

(V.3) (V-ing)

 แบงได 2 ชนิด

with to

without
to

Infinitive
Infinitive

Infinitive
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Infinitive (with to)  คํากริยาท่ีอยู ในรูปปกติ (V.1) ตามหลัง to 
ทําหนาท่ีเปนคํานาม ตัวอยางเชน I love to play piano.  
+ love เปนกริยาแท   + to play เปนกรรม (คํานาม)
แปลวา “ฉันรักการเลนเปยโน” เปนตน
คําท่ีอยู กลุมน้ี เชน to love, to like, to play, to agree, to want, 
to try, to forget, to learn, to ask, to begin, to help เปนตน

Infinitive (without to)  คํากริยาท่ีในรูปปกติ (V.1) สวนใหญ
ตามหลัง modal verbs (เชน can, could, would, should เปนตน) 
ตัวอยางเชน  They can sleep in the living room.
+ can เปนกริยาแท   + sleep เปนคําวิเศษณ
แปลวา “พวกเขาสามารถนอนในหองน่ังเลนได” เปนตน

Infinitive

Past participle  คํากริยาชอง 3 (V.3) เติม ed หรือเปล่ียนรูปก็ได
ทําหนาท่ี ได 3 แบบคือ  
    1. ทําหนาท่ีเปนคําคุณศัพท เชน My computer is broken. 
    2. ใชในโครงสราง Perfect Tenses (Present, Past, Future)
 เชน  I had already seen the movie.
    3. ใชในโครงสราง Passive voice
 เชน  This song was written by Phil Collins.

Present participle  คํากริยาท่ีเติม ing ทําหนาท่ี ได 3 แบบคือ
    1. ทําหนาท่ีเปนคําคุณศัพท เชน 
 It was an exciting game. (ขยายคํานาม)
 This game is very exciting. (สวนเติมเต็มคํากริยา)
    2. ทําหนาท่ีประกอบในสวนขยายคํานาม เชน 
    The boy wearing the white shirt is my son.
    3. ใชในโครงสราง Continuous Tenses (ทุก tenses) เชน 
 She is watching TV. with his friends.

Participle

คํากริยา
Verb
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1. Ryan is __________ the scientific journal.
 a. read   b. reads   c. reading  d. will read
2. Wilson __________ drunk a cup of chamomiletea before he slept.
 a. has   b. have   c. had   d. have been
3. Our family always have dinner __________ shower.
 a. about   b. above   c. across   d. after
4. The weather __________ tomorrow.
 a. will change  b. changing  c. changed  d. change
5. Ken __________ a new smartphone for his son yesterday.
 a. will buy  b. buys   c. bought  d. buy
6. William __________ well last night.
 a. will sleep  b. slept   c. sleeping  d. sleep
7. Jack __________ be arriving at 10 o’clock.
 a. will   b. have   c. should   d. could
8. My favorite food is spaghetti __________ onion soup.
 a. although b. since   c. and  d. for
9. The most of employees __________ at the company last night.
 a. has   b. have   c. was   d. were
10. Smith walked __________ the street with his girlfriend.
 a. along   b. at   c. under   d. during

Choose the correct answer.

แนวขอสอบเขา ม.1
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เฉลยแนวขอสอบเขา ม.1

1.     ขอ c.

2.     ขอ c.

3.     ขอ d.

4.     ขอ a.

5.     ขอ c.

6.     ขอ b.

7.     ขอ c.

ขอที่ คําตอบ อธิบายคําตอบ

reading จากโจทยเปนประโยคในรูปของ Present 
Continuous Tense สังเกตจากประโยคให is มาแลว
โครงสรางประโยคคือ  ประธาน + V.to be + V.เติม ing

had จากโจทยอยูในรูปของ Past Perfect Tense
โครงสรางประโยคคือ  ประธาน + had + V.ชอง 3

after จากโจทยเปนการหา preposition of time
(คําบุพบทบอกเวลา) เพ่ือบอกวาทําอะไรกอนหรือหลัง

will change จากโจทยอยูในรูปของ Future Simple Tense 
สังเกตจากประโยคมีคําวา tomorrow (พรุงน้ี)
โครงสรางประโยคคือ  ประธาน + will + V.ชอง 1
bought จากโจทยอยูในรูปของ Past Simple Tense
สังเกตจากประโยคมีคําวา yesterday (เม่ือวานน้ี)
โครงสรางประโยคคือ  ประธาน + V.ชอง 2
slept จากโจทยอยูในรูปของ Past Simple Tense
สังเกตจากประโยคมีคําวา last night (เม่ือคืนน้ี)
โครงสรางประโยคคือ  ประธาน + V.ชอง 2

โจทยเปนประโยคท่ีแสดงวามีเหตุการณบางอยางนาจะเกิดข้ึน 
จึงใช should ท่ีหมายถึง นาจะ
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