
Write.Wise x KPG 12 Tenses

Basic 

Grammar

: 12 Tenses
Essential 

for
everyone



Tense Summary

Time

Action

Past

Present

Future

Simple Continuous Perfect
Perfect

Continuous

S + V.2

S + V.1 (-s,-es)

S + will + V. infi

S + was,were+ V.ing

S + is,am,are+ V.ing

S + will + be + V.ing

S + had + V.3

S + has,have + V.3

S + will + have + V.3

S + had + been + V.ing

S + has,have + been + V.ing

S + will + has,have + been + V.ing

เกิดแล้ว จบแล้ว

I went to school.

เกิดเป็นประจ ำ

She goes to school.

ก ำลังจะเกิดข้ึน

She will go to school.

เล่ำสิ่งท่ีก ำลังท ำ ในอดีต

She was going to school.

เกิดก่อนอีกเหตุกำรณ์ในอดีต

She had been to school.

ก ำลังท ำ จนกระทั่งถงึอีกเหตุกำรณห์นึ่ง ในอดีต

she had been being working

ก ำลังเกิดข้ึนในตอนน้ัน

She is going to school.

เพ่ิงจบ/ เกิดมำสักพักแล้ว

She has been to school.

ท ำมำเรื่อย ๆ จนถึงตอนน้ี

She has been working for 10 years

ก ำลังเกิดข้ึนอยู่ในอนำคต

She will be going to 
school.

เกิดข้ึนและจบในอนำคต ในเวลำที่ชัดเจน

She will have been to 
school.

เกิดข้ึนและก ำลังจะท ำส่ิงในอยู่ 
ในเวลำที่ชัดเจน

She will have been working here for 10 years.



Tense Summary (Question & Negative sentences)

Past

Present

Future

Simple Continuous Perfect
Perfect

Continuous

(Wh question word) + did + S + V.1

Where did you go last summer?

S + did not + V.1

I did not go to anywhere special. 

(Wh question word) + do/does
+ S + V.1

Do you / does she get up at 6.00?

S + do/does not + V.1

No, she does not. 
She gets up at 7.00 am.

(Wh question word) + will
+ S + V.infi

Where will you go after class?
Will you go to Central?

S + will not + V.1

No, I will not. I will go to my friend’s 
house.

(Wh question word) + was, were + S + 
V.ing

Were you talking with mom?

S + was, were not + V.ing

I were not talking with mom.

(Wh question word) + is,am,are + S + 
V.ing

Are you working now?

S + is,am,are not + V.ing

No, I am not

(Wh question word) + will + S + be + 
V.ing

where will you be working tmr? Office?

S + will not + be + V.ing

No, I will not be working at office. I will 
be working at home.

(Wh question word) + had+ S + V.3

Had you finished your homework 
before went out?

S + had not + V.3

No, I had not done it yet.

(Wh question word) + have,has + S + V.3

Has he moved to BKK since last year?

S + had not + V.3

No, he has not moved to BKK.

(Wh question word) + will + S + have + 

V.3

When I arrive, will you have slept?

S + will not + have+ V.3

No, I will not have slept.

(Wh question word) + had + S + been + ing

S + had not + been + ing

No, I had not been cooking

Had you been cooking until I came? 

(Wh question word) + have,has + S + been + ing

S + have,has not + been + ing

No, I have not been running

Have you been running for 1 hour? 

(Wh question word) + will + S + have + been + ing

S + will not + have + been + ing

No, I will not have been sleeping.

When I arrive, will you have been sleeping for 
1 hour? 



Present Tenses

Present simple tense 
S + V.1 (-S, -ES)

PAST
PRESENT

FUTURE

เกิดขึน้เป็นประจ ำ
เป็นควำมจริง ไม่เปลี่ยนแปลง



Present Tenses

Present simple tense 
S + V.1 (-S, -ES)

When to use

ใช้กับความจริงที่เป็นกฎตายตัว
ความจริงทางธรรมชาติ หรือทางวิทยาศาสตร์ 
(Fact)

* ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ *

Example

The sun rises in the east.
พระอำทิตย์ข้ึนทำงทิศตะวันออก

Each day has twenty-four hours. 
1 วันมี 24 ช่ัวโมง

กิจกรรม หรือ กิจวัตรประจ าวันท่ีเป็นจริงในขณะท่ีพูด
การกระท าในปัจจุบันที่เป็นอยู่ (Routine)

He goes to visit his grandmother every week.

เขำไปเยี่ยมคุณตำคุณยำยทุกอำทิตย์

We love go hiking together.

พวกเรำชอบไปปีนเขำ



Present Tenses

Present simple tense 
S + V.1 (-S, -ES)

Special Note!

เม่ือประธำนเปน็ I, You, We, They 
หรือค ำพหูพจน์

Verb ไม่ต้องเติม –s หรือ –es

เม่ือประธำนเปน็ He, She, It
หรือค ำเอกพจน์

Verb ต้องเติม –s หรือ –es เสมอ

Present tense มักจะมี adv. ที่ใช้บอกความถี่การกระท า โดยแบ่งตามความถี่ ดังนี้

Always Usually Generally Often Frequently Sometimes Occasionally Seldom Rarely Hardly ever Never

บ่อยมาก ไม่เคยเลย



Present Tenses

PAST
PRESENT

FUTURE

เกิดอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่พูด
ก ำลังท ำอยู่ และจะเสร็จในอนำคต

Present continuous tense 

S + is, am, are+ V.ing



Present Tenses

Present continuous tense 

S + is, am, are+ V.ing

When to use

ใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน ณ ขณะทีพู่ด
ก าลังกระท าสิ่งนั้น ๆ อยู่ มักเกิดข้ึนในบทสนทนา

Example

I am teaching English now.
ฉันก ำลังสอนภำษำอังกฤษอยู่

Bobbie is talking on the phone.
บ้อบบ้ีก ำลังคุยโทรศัพท์อยู่

ใช้กับกิจกรรมท่ีก าลังท าอยู่ ในช่วงน้ัน
มีเวลาก าหนด และมีจุดสิ้นสุดของกิจกรรมที่ชัดเจน

I am taking 5 courses this semester.

ฉันลงเรียนท้ังหมด 5 คอร์สในเทอมน้ี

He is studying Chinese in this month.

เขำก ำลังเรียนภำษำจีนในเดือนน้ี



Present Tenses

Present continuous tense 

S + is, am, are+ V.ing

When to use

ใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน ในอนำคตแน่นอน
ก าลังกระท าสิ่งนั้น ๆ อยู่ มักเกิดข้ึนในบทสนทนา

Example

* มีเวลำก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำจะเกิดข้ึนเม่ือไหร ่*

John is going to the party tonight.

จอห์นจะจัดปำร์ตี้คืนน้ี

He is opening a new restaurant next month. 

เขำก ำลังจะเปิดร้ำนอำหำรในเดือนน้ี

Special Note!

ใน Present continuous ไม่ใช่กริยำทุกค ำจะเติม –ing ได้ จะมีกริยาบางตัวทีห่้ามเติม –ing เด็ดขาด ประกอบด้วย

กริยาที่แสดงการรับรู้

See hear Feel taste Smell 

กริยาที่แสดงภาวะของจิตใจ

Know Believe Remember Understand Seem Appear

กริยาที่แสดงอารมณ์

Want hope Love Like hate



Present Tenses

PAST
PRESENT

FUTURE

- เพ่ิงจบ
- เกิดขึน้มำสักพักแล้ว และไม่รู้จะส้ินสุดเมื่อไหร่
- เกิดขึน้แล้ว ยังรู้สึกอยู่

Present Perfect tense 
S + has,have + V.3/ -ed



Present Tenses

Present Perfect tense 
S + has,have + V.3/ -ed

When to use

ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ เพ่ิงจบ
หรือเพ่ิงเสร็จสิ้น

Example

ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ใน อดีต -> ปัจจุบัน
และจะต่อไปในอนำคต (ยังไม่รู้จุดสิ้นสุดที่แน่ชัด)

I have moved to a new house since last month.

ฉันย้ำยเข้ำมำบ้ำนใหม่เม่ือเดือนท่ีแลว้

Jane has worked as secretary for 5 years.

เจนเป็นเลขำนุกำรมำแล้ว 5 ปี

I have already eaten breakfast.

ฉันเพ่ิงทำนอำหำรเช้ำเสรจ็

She has just finished her final project.

เธอเพ่ิงท ำงำนโปรเจคเสรจ็



Present Tenses

When to use

ใช้กับเหตุการณ์ที่เพ่ิงจบลง
แต่ผู้กระท ายัง รู้สึกกับเหตุกำรณ์นั้นอยู่

Example

I have had a good time in this trip.

ฉันมีควำมสุขมำกในทริปน้ี

Special Note!

ใน Present perfect จะมีค าวิเศษณ์ (adv.) เพ่ือบอกเวลาอยู่ด้วย ประกอบด้วย

He has started playing violin since he was young

เขำเริ่มเล่นไวโอลิน ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก

บอกจุดเริ่มต้นของเวลาที่เราท าสิ่งนั้น ๆ

“Since” = ต้ังแต่

They have bought a new house since last year 

พวกเขำซ้ือบ้ำนใหม่ ตั้งแต่ต้นปีท่ีแล้ว

Examples:

Present Perfect tense 
S + has,have + V.3/ -ed



Present Tenses

Special Note!

He has started playing violin for 10 years.

เขำเริ่มเล่นไวโอลินมำ 10 ปีแล้ว

บอกระยะเวลาที่เราท ามาทั้งหมด

“For” = … แล้ว

They have bought a new house for a year. 

พวกเขำซ้ือบ้ำนใหม่มำ 1 ปีแล้ว

Examples:

I have felt so good so far.

ฉันรู้สึกดีมำตลอดเลยนะ

บอกความหมายว่าจนถึงปัจจุบัน

“Up to now” = จนถึง

She has talked to him three hours up to now.

เธอคุยกับเขำมำ 3 ช่ัวโมงแล้วจนถึงตอนน้ี

Examples:

“So far” = เรื่อยๆมำจนถึงขณะนี้

“Lately”, “recently” = เมื่อไม่นำนมำนี้, เร็วๆนี้

Have I told you lately that I love you?

เม่ือไม่นำนมำน้ีฉันบอกคุณหรือยังว่ำฉันรักคุณ

Present Perfect tense 
S + has,have + V.3/ -ed



Present Tenses

Special Note!

I have already finished doing my homework.

ฉันท ำกำรบ้ำนเสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว

ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงจบลงใหม่ๆ มักมีค าว่า

“Just” = เพ่ิงจะ

We have just seen a friend of yours.

พวกเรำพ่ึงจะเจอเพ่ือนของคุณ

Examples:

“Yet” = ยัง

“Already” = เรียบร้อยแล้ว

มักใช้ในประโยคค ำถำมหรือประโยคปฏิเสธ
และชอบอยู่ในรูป 
“Have yet to และ be yet to” = … ยังไม่ (ปฏิเสธอยู่แล้ว)

Examples:

The design of this project has yet to be decided. กำร

ออกแบบของโปรเจคน้ียังไม่ได้รับกำรตัดสินใจ

The best is yet to come สิ่งท่ีดีท่ีสุดยังไม่เกิดข้ึน

I haven’t finished my writing yet.

ฉันยังเขียนเรียงควำมไม่เสร็จเลย

* *  ต้ อ ง เ ป็ น เ ห ตุ ก ำ รณ์ ที่ ยั ง ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น  แ ต่ จ ะ เ กิ ด ห รื อ
จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น ำ ค ต  * *

Present Perfect tense 
S + has,have + V.3/ -ed



Present Tenses

PAST
PRESENT

FUTURE

- เกิดขึน้มำสักพักแล้ว และท ำมำเรื่อย ๆ จริง ๆ
(ไม่ได้ท ำอย่ำงอ่ืนเลย)
จนถึงขณะที่พูด และไม่รู้จะส้ินสุดเมื่อไหร่

Present perfect continuous tense

S + have,has + been + V.ing



Tense นี้มักใช้คู่กับ Present simple เพ่ือแสดงถึงความต่อเนื่อง
ของเหตุการณ์ว่าส่งผลถึงปัจจุบัน

Examples:

I have been eating onions and I can smell them on my mouth.

ฉันเพ่ิงกินหัวหอมและกล่ินมันก็ยังติดอยู่ท่ีปำกของฉันอยู่เลย

Present Tenses

Present perfect continuous tense

S + have,has + been + V.ing

When to use

ใช้บอกความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่กระท า
มาแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดลง

Example

Present perfect continuous จริง ๆ แล้วเป็นเหมือนน้องของ present perfect คือเราสามารถใช้ 2 tense แทนท่ีกันได้ 
เพียงแต่ sense ของควำมหมำยจะต่ำงกันเล็กน้อย

ในเร่ืองของ action และระยะเวลำ คือ present perfect continuous 
จะเน้นเรื่องของควำมต่อเนื่องของกำรกระท ำมำกกว่ำ present perfect“ “

She has been doing her homework for 3 hours.

เธอท ำกำรบ้ำนมำ 3 ช่ัวโมงแล้ว (ท ำกำรบ้ำนตลอด)

She has been practicing running for 2 hours.

เขำซ้อมว่ิงมำ 2 ช่ัวโมงแล้ว (ซ้อมตลอด ไม่ได้พักท ำอย่ำงอ่ืน)



Present Tenses

Exercise : Complete the sentences with the correct form of the Present Tense.

1. Jenny often ______________ to school by bus but today his dad _________________ him. (go, drive)

2. John is outside at night. He ______________ at the sky. He _________________ more stars than he can count. (look, 
see)

3. Our teacher ______________ us a lot tests since the beginning of the term. We _________________ exhausted now. 
(give, feel)

4. Annie, go upstairs and wake your sister up. She  ______________ for over ten hours. She ______________ her 
homework! (sleep, not finish)

5. She  ______________ in a small city. After graduation, she ______________ to move here immediately. 
(live, decide)

6. A: Ouch!
B: What ______________ ?
A: Every time I eat too fast, I ______________ my tongue (happen, bite) 



PAST
PRESENT

FUTURE

ท ำแล้วจบแล้ว ส้ินสุดแล้ว

Past Tenses

Past simple tense    
S + V.2 



Past Tenses

Past simple tense    
S + V.2 

When to use

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนไปแล้วจบไปแล้ว 
เป็นอดีตไปแล้ว (ทั้งมีเวลาก ากับ หรือไม่มีก็ได้)

Example

ใช้เล่ากิจวัตรหรือนิสัย 
ทีเ่คยท ำในอดีต แต่ตอนนีไ้ม่ท ำแล้ว 
หรือไม่เคยท ำ แต่ปัจจุบันนีม้ำท ำ
(ควรมีค ำบอกเวลำก ำกับ)
โดยมีค าบ่งบอกความถี่ก ากับด้วย คล้ายกับ 
present simple tense

We sometimes ate out last year.

เรำกินข้ำวนอกบ้ำนเป็นบำงครั้งปีท่ีแลว้ (ปีน้ีอำจจะบ่อยข้ึนหรือไม่เลย)

I never read books in the morning last month.

ฉันไม่เคยอ่ำนหนังสือตอนเช้ำเลยเม่ือเดือนท่ีแล้ว (ตอนน้ีต้องอ่ำน)

Last month we went to Tokyo.

พวกเรำไปโตเกียวเม่ือเดือนท่ีแล้ว

We studied English yesterday.

พวกเรำเรียนภำษำอังกฤษเม่ือวำน



PAST
PRESENT

FUTURE

ก ำลังท ำอยู่ในอดีต

Past Tenses

Past continuous tense    
S + V.2 



Past Tenses

Past continuous tense 
S + was, were + V.ing

When to use

แสดงเหตุการณ์ที่ก าลังกระท าอยู่ในอดีต

Example

I was working all day yesterday.

ฉันท ำงำนท้ังวันเลยเม่ือวำนน้ี

(เน้นให้เห็นภำพว่ำท ำๆท ำท้ังวันมำกกว่ำ Past simple)

เหตุกำรณ์เกิดข้ึนพร้อมกัน
Past Con 
ท้ังคู่

เหตุกำรณ์เกิดอยู่
Past Con 

เหตุกำรณ์เกิดแทรก
Past Sim

เหตุกำรณ์เกิดก่อน
??

เหตุกำรณ์เกิดหลัง
??

“  ปก ติ แ ล้ ว  คน เ ร ำ คง ไ ม่ มี เ พี ย งแค่ เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ เ ดี ย ว กั น ข้ึ น ใ น ชี วิ ต  ดั งนั้ น  t en se  คู่ จึ ง เ กิ ดขึ้ น ”



PAST
PRESENT

FUTURE

2 เหตุกำรณ์เกิดขึน้พร้อมกันในอดีต

Past Tenses

Past continuous tense    
S + was, were + V.ing



PAST
PRESENT

FUTURE

2 เหตุกำรณ์ : เหตุกำรณ์ที่ก ำลังเกิดขึน้อยู่
เหตุกำรณ์เข้ำมำแทรก

Past Tenses

Past continuous tense    
S + was, were + V.ing



Past Tenses

Past continuous tense 
S + was, were + V.ing

When to use Example

It was raining cats and dogs when I reached home 

ตอนท่ีฉันไปถึงบ้ำน ฝนก ำลังตกหนัก

(ฝนตกหนักมำตลอด และเรำค่อยถึงบ้ำนแทรกเข้ำมำ)

ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ เกิดข้ึนในอดีต 
ใช้กับ เหตุกำรณ์หนึง่ก ำลังด ำเนินอยู่
และมีอีกเหตุกำรณ์เข้ำมำแทรก

ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ซึ่งก าลังด าเนินอยู่
พร้อมกัน ในอดีต She was taking a bath while I was watching television.

เธอก ำลังอำบน ้ำขณะท่ีฉันก ำลังดูโทรทัศน์

เขียนได้อีกแบบว่ำ

when I reached home, it was raining cats and dogs.



Past Tenses

Past continuous tense 
S + was, were + V.ing

เหตุกำรณ์เกิดข้ึนพร้อมกัน
Past Con 
ท้ังคู่

เหตุกำรณ์เกิดอยู่
Past Con 

เหตุกำรณ์เกิดแทรก
Past Sim

เหตุกำรณ์เกิดก่อน
??

เหตุกำรณ์เกิดหลัง
??

“  ปก ติ แล้ ว  คน เ ร ำ คง ไ ม่ มี เ พี ย ง แค่ เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ เ ดี ย วกั น ข้ึ น ใ น ชี วิ ต  ดั งนั้ น  t en se  คู่ จึ ง เ กิ ดขึ้ น ”
(ภ ำคต่ อ )



PAST
PRESENT

FUTURE

Past Tenses

Past Perfect tense
S + had + V.3

2 เหตุกำรณ์ : เหตุกำรณ์ที่เกิดก่อน 
เหตุกำรณ์เกิดหลัง
= 1 ชุดเหตุกำรณ์



Past Tenses

Past Perfect tense
S + had + V.3

When to use

ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดข้ึน
โดยเรียงล าดับจาก
เหตุกำรณ์ทีเ่กิดก่อน จบก่อน
และ เหตุกำรณ์เกิดหลัง ตามมาจากเหตุการณ์แรก

Example

I had graduated from university before I went to Ohio for 

working.

ฉันจบมหำวิทยำลัยก่อนท่ีฉันไปโอไฮโอ

I went to school after I had eaten breakfast.

ฉันไปโรงเรียนหลงัจำกท่ีฉันทำนอำหำรเช้ำ

Before I decided to postpone the meeting, I had searched 

for information as much as I can.

ก่อนท่ีฉันจะตัดสินใจเลื่อนกำรประชุมออกไป ฉันได้หำข้อมูลมำกท่ีสุดท่ี

ฉันจะหำได้



PAST
PRESENT

FUTURE

Past Tenses

2 เหตุกำรณ์ : เหตุกำรณ์ที่เกิดก่อน (ท ำมำเรื่อยๆ)
เหตุกำรณ์เกิดหลัง
= 1 ชุดเหตุกำรณ์

Past perfect continuous tense
S + had + been + V.ing



Past Tenses

Past perfect continuous tense
S + had + been + V.ing

When to use

แสดงระยะเวลาเหตุการณ์ก าลังด าเนินไปจนสิ้นสุด
เพ่ือไปจนถึงอีกเหตุการณ์หนึ่ง

Example

He told us that he had been walking for an hour. 

เขำบอกพวกเรำว่ำเขำได้เดินมำแล้วหน่ึงช่ัวโมงแล้ว

Sarah finally came at six o’clock. I had been waiting 

for her for 3 hours.

ในท่ีสุดซำร่ำก็มำถึงตอน 6 โมง! ฉันรอเธอมำตลอด 3 ช่ัวโมง!



Exercise : Complete the sentences with the correct form of the Past Tense.

1. It ______________ to rain while my friend and I ______________ football. (begin, play)

2. When I ________________ young, I always ________________ to be a pilot. (be, want)

3. When we finally ___________________ at the stadium, the basketball match _______________________ on
for half an hour. (arrive, go)

4. .While the children ___________________, the weather _________________ to clear up.
(get rest, start)

5. I told the police that I ______________________ the man in the photo before. (not see)

6. Bobby ___________________ his report by the time father ___________________ home
(finish, come)

Past Tenses



PAST
PRESENT

FUTURE

เหตุกำรณ์ที่ จะ เกิดขึน้ในอนำคต

Future simple tense
S + will + V.infinitive

Future Tenses



Future Tenses

Future simple tense
S + will + V.infinitive

When to use

ใช้กับการกระท าที่เกิดข้ึนในอนาคต

Example

He will come here this afternoon.

เขำจะมำท่ีน่ีตอนบ่ำยน้ี
มักมีค ำบอกว่ำเกิดข้ึนเมื่อไร 
Soon ในไม่ช้ำ Next month เดือนหน้ำ
Tomorrow พรุ่งน้ี In a few minutes อีกสักครู่ 
Tonight คืนน้ี

I will go to central tomorrow.

ฉันจะไปเซนทรัลพรุ่งน้ี

และในfuture simple จะมีรูปแบบประโยคอีกแบบที่นิยมใช้คือ 
Subject + V.to be + going to + V.infinitive

Examples:

I am going to see movie tonight

ฉันจะไปดูหนังคืนน้ี

Maya is going to get up early tomorrow

พรุ่งน้ีเช้ำมำยำตั้งใจจะตื่นเช้ำ



Future Tenses

Future simple tense
S + will + V.infinitive

Special Note!

will + v.infinitive

Will มักจะใช้กับเหตุกำรณ์ท่ีไม่ได้วางแผนล่วงหนำ้มำก่อน 

ซ่ึงเหตุกำรณ์ท่ีถูกใช้คู่กับ will น้ัน ควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนจะมีไม่มำก 

ส่วนใหญ่จะพบใน conversation

ความต่างระหว่าง 

Be going to + v.infinitive

จะใช้กับเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรวางแผนมาเรียบรอ้ยแล้ว 

ควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนของเหตุกำรณน้ั์นมักจะสูงมำกกว่ำ will 



PAST
PRESENT

FUTURE

เหตุกำรณ์ที่ จะ ก ำลังเกิดขึน้ในอนำคตแน่ ๆ คิดไว้ว่ำ
ต้องก ำลังท ำอยู่แน่ ๆ ในเวลำนั้น ๆ 
มีเวลำบอกชัดเจนว่ำจะเกิดขึน้เมื่อไหร่

Future continuous tense
S + will be + V.ing

Future Tenses



Future Tenses

When to use

ใช้เมื่อต้องกำรจะคำดกำรณ์ว่ำในอนำคตเรำก ำลัง
จะท ำอะไรอยู่ในขณะนั้น

Example

I will be working in this time next year.

เวลำน้ีปีหน้ำฉันคงก ำลังจะท ำงำนอยู่

She will be staying in USA in the next 2 years. ในอีก2ปี

ข้ำงหน้ำเธอคงจะอยู่ประเทศอเมริกำ

Future continuous tense
S + will be + V.ing



Future Tenses

When to use

ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า เมื่อถึงเวลาหนึ่งใน
อนาคต เหตุการณ์นั้น ๆ จะสิ้นสุดลง หรือเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

Example

If you come and see me at 5 o’clock tomorrow you 

won’t see me, because I will have gone out by that 

time.

หำกคุณมำหำฉันพรุ่งน้ีเวลำ 5 โมงเย็น คุณจะไม่พบฉันเพรำะฉนัคงจะ

ออกไปข้ำงนอกก่อนหน้ำน้ันแล้ว

Anny will have celebrated her 20th birthday by 

tomorrow.

แอนน่ีจะฉลองวันเกิดปีท่ี 20 ของเธอไปเรียบรอ้ยแล้วในวันพรุ่งน้ี

Future Perfect tense

S + will have + V.3

มักมีค ำบอกว่ำเกิดข้ึนเมื่อไร 
By next week    = เม่ือถึงสัปดำห์หน้ำ
By tomorrow = เม่ือถึงพรุ่งน้ี
By to 10 o’clock = เม่ือถึงตอน 10 โมง
Before next month = ก่อนเดือนหน้ำ



PAST
PRESENT

FUTURE

เมื่อถึงเวลำหนึง่ ในอนำคต 
จะท ำส่ิงนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว

Future Perfect tense

S + will have + V.3

Future Tenses



Future Tenses

When to use

ใช้แสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในอนำคต ที่ยังไม่
สิ้นสุดลงหรือไม่ก็เพ่ิงจะเสร็จ

Example

When you come and see me tomorrow, I will have 

been running for 2 hours. 

ตอนท่ีคุณมำถึงบ้ำนฉันวันพรุ่งน้ี ฉันคงจะว่ิงไปแล้ว 2 ชม.

Future perfect continuous tense
S + will + have been + V.ing

ใช้กับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว เสร็จสิ้นแล้ว
จนถึงอีกเหตุกำรณ์ในอนำคต

I will have been sleeping for 2 hours by the time you 

get home.

ฉันน่ำจะหลับไปแล้ว 2 ช่ัวโมงเม่ือคุณมำถึงบ้ำน



PAST
PRESENT

FUTURE

เมื่อถึงเวลำหนึง่ ในอนำคต 
จะก ำลังท ำส่ิงนั้น ๆ อยู่มำสักพักแล้ว

Future perfect continuous tense
S + will + have been + V.ing

Future Tenses



Exercise : Complete the sentences with the correct form of the Future Tense.

1. We __________________________ married on June 25th. (get)

2. I hope the weather __________________________ nice when you get to Chiangmai. (be)

3. All our stores __________________________ next Monday at 10.00 a.m. (open)

5. . I __________________________ all weekend so I won't be energetic on Monday morning. (work)

6. We _________________________ the assignment by the time you get back. (finish)

Future Tenses
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Answer

1. Jenny often goes to school by bus but today his dad is going to drive him. (go, drive)

2. John is outside at night. He is looking at the sky. He sees more stars than he can count. (look, see)

3. Our teacher has given us a lot tests since the beginning of the term. We feel exhausted now. (give, feel)

4. Annie, go upstairs and wake your sister up. She has been sleeping for over ten hours. She hasn’t finished her 
homework! (sleep, not finish)

5. She lives in a small city. After graduation, she has decided to move here immediately. 
(live, decide)

6. A: Ouch!
B: What is happening ?
A: Every time I eat too fast, I bite my tongue (happen, bite) 

Exercise : Complete the sentences with the correct form of the Present Tense.



Exercise : Complete the sentences with the correct form of the Past Tense.

1. It began to rain while my friend and I were playing football. (begin, play)

2. When I was young, I always wanted to be a pilot. (be, want)

3. When we finally arrived at the stadium, the basketball match had been going on
for half an hour. (arrive, go)

4. While the children were getting rest, the weather was starting to clear up.
(rest, start)

5. I told the police that I hadn’t seen the man in the photo before. (not see)

6. Bobby had finished his report by the time father came home
(finish, come)

Answer



Exercise : Complete the sentences with the correct form of the Future Tense.

1. We are going to get married on June 25th. (get)

2. I hope the weather will be nice when you get to Chiangmai. (be)

3. All our stores are opening/will open next Monday at 10.00 a.m. (open)

4. When you arrive, I probably will have started the job. (start)

5. I will have been working all weekend so I won't be energetic on Monday morning. (work)

6. We will have finished the assignment by the time you get back. (finish)

Answer




