
 

 

 

คํานํา 

 

ปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศ 

ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนเพ่ือที่จะทําใหเราสามารถติดตอส่ือสารกับประเทศตางๆ 

ในโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีปจจัย

หลายประการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการส่ือสาร หนึ่งในนั้นคือพ้ืนฐานทางดาน

ไวยากรณของผูเรียน ความเขาใจโครงสรางทางภาษามีผลทําใหความสามารถในการฟง พูด 

อาน และเขียนของผูเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้น  

แบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 เลมที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense ไดจัดทําขึ้นโดยมีใบ

ความรูและแบบฝกทักษะที่หลากหลายรูปแบบที่นาสนใจ ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางคงทน สามารถนําไปประยุกตใชกับทักษะทางภาษาตางๆ รวมไปถึงใน

ชีวิตประจําวัน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผูจัดทําไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยศึกษา

จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะ

ไวยากรณภาษาอังกฤษชุดนี้จะเปนประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู และ ผูสนใจตอไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง          หนา 

คํานํา            ก 

สารบัญ                    ข 

คําช้ีแจง           1

 คําแนะนําสําหรับครู            2 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน         3 

จุดประสงคการเรียนรู          4 

ใบความรูที่ 1             5 

แบบฝกทกัษะที่ 1         7   

แบบฝกทกัษะที่ 2         8 

แบบฝกทกัษะที่ 3         10 

ใบความรูที่ 2                   11 

แบบฝกทกัษะที่ 4         13 

แบบฝกทกัษะที่ 5         15         

ใบความรูที่ 3            17  

 แบบฝกทักษะที่ 6         21         

 แบบฝกทักษะที่ 7         22         

 แบบฝกทักษะที่ 8         24 

 

 

 

   



 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

เรื่อง          หนา 

บรรณานุกรม          25 

ภาคผนวก          29 

 เฉลยแบบฝกทักษะที่ 1        27 

 เฉลยแบบฝกทักษะที่ 2        28 

  เฉลยแบบฝกทักษะที่ 3        29 

  เฉลยแบบฝกทักษะที่ 4        30 

  เฉลยแบบฝกทักษะที่ 5        31 

  เฉลยแบบฝกทักษะที่ 6        32 

  เฉลยแบบฝกทักษะที่ 7        33 

  เฉลยแบบฝกทักษะที่ 8        34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําช้ีแจง 

 

แบบฝกทกัษะไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) รายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  มีจํานวน

ทั้งหมด 7 เลม  ดังนี้ 

เลมที่ 1   เรื่อง  Present Perfect Tens 

เลมที่ 2   เรื่อง Past Simple Tense  

เลมที่ 3   เรื่อง Past Perfect Tense 

เลมที่ 4   เรื่อง Future Simple Tense 

เลมที่ 5   เรื่อง Question Tags 

เลมที่ 6   เรื่อง Conditional Sentences 

เลมที่ 7   เรื่อง Direct and Indirect Speech 

 

 

แบบฝกทกัษะไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) รายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เลมที่ 2 

เรื่อง Past Simple Tense ประกอบดวย 

1. คําแนะนําสําหรับครู 

2. คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. ใบความรูที่ 1 - 3 

5. แบบฝกทักษะที่ 1 – 8  

6. เฉลยแบบฝกทกัษะที่ 1 - 8 

 

 

 



 

 

 

 

คําแนะนําสําหรับครู 

 
แบบฝกทกัษะไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) เลมนี้ ใชเปน

ส่ือการเรียนรูประกอบแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 

1. ศึกษาแบบฝกทักษะ เลม 2 เรื่อง Past Simple Tense  

2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง Past Simple Tense  

3. เตรียมส่ือการสอนที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง  

Past Simple Tense  

4. ดําเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ 2 เรื่อง Past Simple Tense  

5. วัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง Past Simple Tense  

6. เก็บคะแนนตามจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง Past Simple Tense  

7. หากนักเรียนบางคนเรียนไมทัน ครูควรใหคําแนะนําหรืออาจมอบหมายงานหรือ 

   เอกสารใหศึกษาเพ่ิมเติมในเวลาวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

 

 

แบบฝกทกัษะไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar in Use) เลมนี้ เปนแบบ

ฝกทักษะเลมที่ 2  เรื่อง Past Simple Tense  ซึ่งใชเปนแบบฝกทักษะไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ขั้นตอนการฝกกิจกรรม มีดังนี้ 

 

 1. นักเรียนศึกษาและทําความเขาใจวัตถุประสงคของแบบฝกทักษะ 

2. นักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับ Present Perfect Tense เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจกอนปฏิบัติตามคําส่ังแตละแบบฝกทักษะ 

 3. นักเรียนทําแบบฝกทักษะอยางละเอียดรอบคอบ 

4. นักเรียนสามารถบันทึกความรูที่ไดลงในในสมุดบันทึกตามความเขาใจของตนเอง 

และสามารถสอบถามในส่ิงที่นักเรียนสงสัยเพ่ิมเติมจากครู 

5. ในกรณทีี่นักเรียนไมเขาใจคําศัพท นักเรียนสามารถใช Dictionary ในการคนหา 

คําศัพท 

6. หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมของแตละแบบฝกทักษะเสร็จ นักเรียนตรวจสอบ

คําตอบรวมกับเพ่ือนช้ันเรียนและครูผูสอน  

7. นักเรียนสามารถคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากใบความรูและแบบฝกทักษะที่

นักเรียนทํา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 
1. เขียนคํากริยา Regular Verbs และ Irregular Verbs ไดอยางถูกตอง 

2. เขียนประโยค Past Simple Tense โดยใชโครงสรางรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 

         3. เขียนประโยค Verb to be: Was, Were โดยใชโครงสรางรูปแบบตางๆ  ไดอยางถูกตอง 

 4. เขียน Diary ไดอยางถูกตอง 

5. มีความสามารถในการส่ือสาร 

 6. ใฝเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบความรูท่ี 1 

Past Simple Tense 

 

 

โครงสรางประโยค Past Simple Tense 

Subject + Verb 2  

 

Examples:  I saw you. 

   He went to school. 

   They played football. 

 

การใช Past Simple Tense 

1. ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่เกิดขึ้นและจบลงไปแลวในอดีต ปกติจะมีคําระบุเวลาใน

อดีตดวย เชน last night, yesterday, three hours ago, in 2013 

Examples:  I walked to school yesterday. 

   She lived there last year. 

   We saw that movie three days ago. 

 

2. ใชสําหรับเหตุการณหรือการกระทําที่เกิดขึ้นตามลําดับในอดีต  

Examples:  Yesterday, when I got up, I went to the bathroom, took 

off my clothes and brushed my teeth. 

   He drank coffee, then he went out. 

 



 

 

 

 

 

Note 

1. Regular Verbs เปนคํากริยาที่ไมมีการเปล่ียนรูปจะเติมเฉพาะ ed เทานั้น  เชน  

walk – walked  play - played  

2. Irregular Verbs คือ คํากริยาไมปกติ เปนคํากริยาที่จะมีการเปล่ียนรูปเมื่อ  

    เปล่ียนไปเปนคํากริยาชองที่ 2 และชองที่ 3 เชน  

go - went    see – saw 

หลักการเติม ed ใน Regular Verb 

3.1 กริยาสวนใหญเติม ed เชน  

work – worked   help – helped 

3.2 กริยาลงทายดวย e เติม d เชน  

like – liked    hope – hoped 

3.3 กริยาลงทายดวย y และหนา y เปน สระ (a, e, i, o, u)  เติม ed  เชน 

play – played  enjoy - enjoyed 

3.4 กริยาลงทายดวย y และหนา y เปนพยัญชนะ ใหเปล่ียน y เปน i  แลว 

     เติม ed เชน 

try – tried   reply – replied 

3.5 กริยาที่มี 1 พยางค มีสระและตัวสะกด 1 ตัว ใหเพ่ิมตัวสะกดอีก 1 ตัว 

     แลวเติม ed เชน 

plan – planned  rob – robbed 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 1 

Past Simple Tense 

“Past Forms” 

 

Directions: Match the sentences to the appropriate verbs and make them 

                the past simple tense. 

 

No. The sentences The Verb 

 ……Ex. 

……1 

……2 

……3 

……4 

……5 

……6 

……7 

……8 

……9 

 ……10 

She became famous in 1990. 

He …………. door yesterday.  

She ………... a good job last night. 

I …………. tired last Friday. 

The teacher……………. me some questions this afternoon. 

Britney …………….. her hair this morning. 

He ……………working a few hour ago. 

The boy ………….. football yesterday afternoon. 

Jerry ………….. at the chair one hour ago. 

The old lady …………. her ring in that box last two years. 

The girl ………… her bag on that table thirty minutes ago. 

a. put 

b. sit 

c. stop 

d. ask 

e. do 

f. keep 

g. play 

h. dry 

i. feel 

j. close 

k. become 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 2 

การใช Past Simple Tense 

 

Directions: Rewrite the following sentences by using the given verbs. 

Examples:  I my homework last night. (do) 

                  I did my homework last night.  

 

1. She French in 2014. (study) 

        ……………………………………………………………………………. 

 

2. He the program last night. (like) 

        ……………………………………………………………………………. 

 

3. She a headache last Friday. (have) 

         ……………………………………………………………………………. 

 

4. The director five minutes ago. (leave) 

         ……………………………………………………………………………. 

 

5. They me some books yesterday. (give) 

        ……………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

6. We time in Bangkok last month. (spend) 

        ……………………………………………………………………………. 

 

7. I you to do the report last week. (ask) 

        ……………………………………………………………………………. 

 

8. Someone my shoes away this morning. (take) 

         ……………………………………………………………………………. 

 

9. The police him in the street two days ago. (arrest) 

       ………………………………………………………………………………… 

 

10. Columbus America more than 400 years ago. (discover) 

       …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 3 

การใช Past Simple Tense 

 

Directions: Complete the story with the words from the box and change the 

words into the past simple tense. 

: 

 

make           try          eat         build           live  

     

fall             blow         be         use          come 

 

 

 

The Three Little Pigs 

Once upon a time there  were three little pigs.  One _________ a 

house with straw, one _________ a house with wood and the other 

_________ bricks.  One day a big bad wolf _________ and _________ to 

destroy the houses.  He ________ on each house.  The houses of straw and 

wood _________ down and he ______ the pigs.  The house of bricks 

________ very strong so the final pig _______ a long and happy life. 

 

 



 

 

 

 

ใบความรูท่ี 2 

Past Simple Tense 

“Negative and Interrogative Forms”  

 

 

โครงสรางรูปประโยคปฏิเสธ 

Subject + did+ not+ Verb 1  

 

Examples: I did not see you. 

  He did not go to school. 

  They did not play football. 

 

Note  1. หลักการทํารูปประโยค Past Simple Tense ใหเปนประโยคปฏิเสธทํา

ไดโดยการนํา Verb to do ที่เปนชองที่ 2 มาชวย และกริยาหลักใหเปล่ียน

มาเปนคํากริยาชองที่ 1 ที่ไมมีการเปล่ียนรูป 

  2. รูปยอของ did not คือ didn’t  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงสรางรูปประโยคคําถาม 

Did + Subject + Verb 1 + ? 

 

Examples:  Did you understand the lesson yesterday? 

   Yes, I did. /No, I didn’t.   

  Did Tom like our party last night? 

   Yes, he did. / No, he didn’t. 

  Did they start the trip this morning? 

   Yes, they did. No, they didn’t. 

 

Note: หลักการทํารูปประโยค Past Simple Tense ใหเปนประโยคคําถามทําได

โดยการนํา Verb to do ที่เปนชองที่ 2 มาวางไวขางหนาประธาน และ

กริยาหลักใหเปล่ียนมาเปนคํากริยาชองที่ 1 ที่ไมมีการเปล่ียนรูป 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางประโยค 

Affirmative Forms Negative Forms Interrogative Forms 

I went to school. 

You went to school 

We went to school. 

They went to school. 

He went to school. 

She went to school. 

It went to school. 

I did not go to school. 

You did not go to school. 

We did not go to school. 

They did not go to school. 

He did not go to school. 

She did not go to school. 

It did not go to school. 

Did I go to school? 

Did you go to school? 

Did we go to school? 

Did they go to school? 

Did he go to school? 

Did she go to school? 

Did it go to school? 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 4 

Past Simple Tense 

“Affirmative and negative Forms” 

 

Directions: Complete the sentences with affirmative or negative verbs  

Examples: I /work/ last week/not yesterday 

I worked last week. I didn’t work yesterday. 

 

1. We/eat/ the vegetables /not the meat 

             ………………………………………………………………………………………………. 

2. She/ listen / to everything/ not remember it 

             ………………………………………………………………………………………………. 

3. He / bring / some flowers / any chocolate 

             ………………………………………………………………………………………………. 

4. I /answer / the first question / not the second question 

     …………………………………………………………………………………………………... 

5. They / play / football / not play well 

    …………………………………………………………………………………………………... 

 



 

 

 

 

6.  Mike / speak English / not German 

         …………………………………………………………………………………………………... 

7. He / phone her / not go to her house 

         …………………………………………………………………………………………………... 

8.  You / pay Andy / not Tom 

          ………………………………………………………………………………………………….. 

9. They /collect the postcards / not the stamps 

        ………………………………………………………………………………………………….. 

 10. You / like the book / not the film 

        …………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 5 

“Interrogative Forms” 

 

Directions: Look at the pictures and write the questions using past simple 

                 tense as the example.              

Examples: Did he serve the pizza yesterday? 

               Yes, he served  the pizza yesterday. 

   

1. ………………………………………………………………… 

         Yes, she washed the dishes this morning. 

  

2. ………………………………………………………………… 

    No, he didn’t do his homework last night? 

 

     3. ………………………………………………………………… 

         Yes, they watched TV last night. 

 

4. ………………………………………………………………………………………. 

    Yes, the maid cleaned the room yesterday. 

 

    5. ………………………………………………………………… 

          No, he didn’t take a shower this afternoon. 



 

 

 

 

6. ………………………………………………………………… 

   No, the boys didn’t play football last Friday.    

     

7. ………………………………………………………………… 

      Yes, the man played the piano last night. 

 

 8. ………………………………………………………………. 

           Yes, the woman walked the dog last weekend. 

 

         9. …………………………………………………………………

      Yes, the girl sang last Monday night. 

 

 10. ………………………………………………………………. 

              No, they didn’t fight yesterday. 

 



 

 

 

 

ใบความรูท่ี 3 

Past Simple Tense “Verb to be” 

 

 

 

โครงสราง  Verb to be ใน Past Simple Tense 

Subject + was/were + Complement 

 

Examples:  I was born in Bangkok. 

  He was sick last Friday. 

  They were busy last week. 

Note 

Verb to be ใน Past Simple Tense มีอยู 2 รูปดวยกันคือ Was และ Were โดย 

Was ใชกับประธานเอกพจน และ Were ใชกับประธานพหูพจนรวมไปถึง You  

Examples:  I was born in Bangkok. 

You were born in Bangkok. 

We were born in Bangkok. 

They were born in Bangkok. 

He was born in Bangkok. 

She was born in Bangkok. 

It was born in Bangkok. 

 

 



 

 

 

การใช Was หรือ Were 

 

1. ใชกับคํานาม  

Examples: He was a student. 

It was a cat. 

They were computers. 

 

2. ใชกับคําบอกลักษณะ  

Examples: It was difficult. 

She was beautiful. 

We were tired. 

 

3. ใชบอกสถานที่  

Examples: I was at home. 

The pens were on the table. 

We were under the tree. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงสรางรูปประโยคปฏิเสธของ Was, Were 

Subject + was/were + not + Complement 

 

Examples:  I was not at school yesterday.   

   She was not six years old. 

   They were not from Japan. 

Note  

1. การสราง Verb to be ใน Past Simple Tense ใหเปนประโยคปฏิเสธทําไดโดย 

    การเติม not หลัง was และ were 

 2. รูปยอของ Was not คือ Wasn’t รูปยอของ Were not คือ Weren’t 

  

 Examples: I wasn’t Peter.   

   He wasn’t a lazy girl. 

                           They weren’t at the hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงสรางรูปประโยคคําถามของ  Was, Were 

Was/Were + Subject + Complement +? 

 

Examples:  A: Were you hungry?    

B: Yes, I was/ No, I wasn’t. 

A: Was she a teacher?    

B: Yes, she was / No, she wasn’t. 

A: Were they in the office? 

   B: Yes, they were/ No, they weren’t. 

 

Note  

การสราง Verb to be ใน Past Simple Tense ใหเปนประโยคคําถามทําไดโดย 

การสลับที่กันระหวางประธานกับ was และ were 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางประโยค 

 

 

Affirmative Forms Negative Forms Interrogative Forms 

I was happy. 

You were happy. 

We were happy. 

They were happy. 

He was happy. 

She was happy. 

It was happy. 

I was not happy. 

You were not happy. 

We were not happy. 

They were not happy. 

He was not happy. 

She was not happy. 

It was not happy. 

Was I happy? 

Were you happy? 

Were we happy? 

Were they happy? 

Was he happy? 

Was she happy? 

Was it happy? 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 6 

Past Simple Tense “Was, Were” 

 

Directions: Write the correct forms of verb to be: Was or Were. 

Examples:  I was in a post office yesterday. 

 

1. Sarah ……………………………very beautiful last night. 

2. You and I ……………………………..friends when we were young. 

3. The town …………………………dirty ten years ago. 

4.  A fish in the water ……………………dead.  

5.  Mike and Dan……………………………….at the airport this morning. 

6.  The homework ………………………….very difficult. 

7.  It …………………………………my mistake. 

8. My parents …………………………….in the kitchen two hours ago. 

9. We ………………………………….afraid of wars twenty years go. 

10 The villagers …………………………very happy last year. 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 7 

Past Simple Tense “Was, Were” 

 

 

Part A 

 

Directions: Rearrange the sentences with the correct form of to be in the 

past (was, were).  

Examples: the restaurant/ be/ he/ in /thirty minutes ago.   

        She was in the restaurant thirty minutes ago. 

 

1. I / be / at / this morning / not / the office 

   ………………………………………………………………….. 

 

2. he / a student / be / bad /not 

   ………………………………………………………............ 

. 

3  tall / she/ be/ very /at / not /that time 

    ………………………………………………………………… 

 

4. be/ my bag / yesterday /my books / not / in 

    ………………………………………………………………… 

  

5. answer / the question / be / not /easy to    

    …………………………………………………………… …….  



 

 

 

Part B 

 

Directions: Put the correct forms of was or were. 

Examples:  A: Was she at the post office last Monday?  

  Yes, she was. 

  

1. A: .............................you at school yesterday?  

             B: No,...................................................................... 

 

2. A: ..............................she a singer last ten years?  

    B: Yes,..................................................................... 

 

3. A: .............................Tim ill last Sunday?  

             B: No,...................................................................... 

 

4. A: .............................those boys at the cinema last night?  

             B: No,........................................................................ 

 

5. A: ..............................the books yours ?  

    B: Yes,........................................................................ 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกทักษะท่ี 8 

Past Simple Tense “was, were” 

 

Directions: Complete the following sentences by using was, were, wasn’t or 

weren’t. 

Examples: I went to the restaurant because I was hungry. 

 

1. …………………my grandson Christian very ill last week? 

2.  We have just finished eating. We …………………………………….hungry. 

3.  ……………. Mary at home yesterday at six o’clock?  

4.  Lorena and her brother Daniel ………….. in the park playing football. 

5.  She didn’t buy the shoes because they ……………………beautiful. 

6.  This book ………………..  funny, she didn’t read them. 

7. All the toys ……………..quite cheap at the shop. 

8. The film ………………… frightening. I didn’t like it. 

9. I went home because it ………………. very late. 

10. She worked in a city. She …………………with her parents in a country side. 
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 1 

Past Simple Tense “Past Forms” 

 

 

     

1. j, closed 

     2. e, did  

     3. I, felt 

     4. d, asked 

     5. h, dried 

     6. c, stopped 

     7. g, played 

     8. b, sat 

     9. f, kept 

     10. a, put 

 

 
 
That’s great! 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 2 

การใช Past Simple Tense 

 

 

1. She studied French in 2014.  

         2. He liked the program last night.  

         3. She had headache last Friday.  

         4. The director left five minutes ago.  

      5. They gave me some books yesterday.  

         6. We spent time in Bangkok last month.  

         7. I asked you to do the report last week.  

8. Someone took my shoes away this morning.  

      9. The police arrested him in the street two days ago.  

10. Columbus discovered America more than 400 years ago.  

 

          

Marvelous! 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 3 

การใช Past Simple Tense 

 

 

 

The Three Little Pigs 

Once upon a time there were three little pigs.  One built a house with straw, 

one made a house with wood and the other used bricks.  One day a big bad 

wolf came and tried to destroy the houses.  He blew on each house.  The 

houses of straw and wood fell down and he ate the pigs.  The house of 

bricks was very strong so the final pig lived a long and happy life. 

 

ที่มา https://youandiwe.files.wordpress.com/2016/07/quinto-past-irregular-

3.doc 

 

Perfect! 
 

 

 

 

 

 

https://youandiwe.files.wordpress.com/2016/07/quinto-past-irregular-3.doc
https://youandiwe.files.wordpress.com/2016/07/quinto-past-irregular-3.doc


 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 4 

Past Simple Tense 

“Negative and Interrogative Forms” 

 

 

 

1. We ate the vegetables but we didn’t eat the meat. 

2. She listened to everything but she didn’t remember it. 

3. He brought some flowers but he didn’t bring any chocolate. 

4. I answered the first question but I didn’t answer the second 

   question. 

5. They played football but they didn’t play well. 

6. Mike spoke English but he didn’t speak German. 

7. He phoned her but he didn’t go to her house. 

8. You paid Andy but you didn’t pay Tom. 

9. They collected the postcard, but they didn’t correct the stamps. 

10. You liked the book but you didn’t like the film. 

 

 

  Good Job! 
 

 



 

  

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 5 

Past Simple Tense 

               “Interrogative Forms” 

 

1. Did she wash the dishes this morning? 

2. Did he do his homework last night? 

   3. Did they watch TV last night? 

   4. Did the maid clean the room yesterday? 

   5. Did he take a shower this afternoon? 

   6. Did the boys play football last Friday? 

   7. Did the man play the piano last night? 

   8. Did the woman walk the dog last weekend? 

   9. Did the girl sing last Monday night? 

10. Did they fight yesterday? 

 

 
Wonderful! 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 6 

Past Simple Tense: Was, Were 

 

 

1. was    6. was 

2. were   7. was 

3. was    8. were 

4. was    9. were 

5. were   10.were 

 

 

 

Amazing! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 7 

Past Simple Tense: Was, Were 

  

 

Part A 

1. I was not at the office this morning. 

2. He was not a bad student. 

3. She was not very tall at that time.   

4. My books were not in my bag yesterday.  

5. The question was not easy to answer. 

 

Part B 

 

1. Were / I wasn’t. 

2. Was / she was. 

3. Was / he wasn’t. 

4. Were / they weren’t. 

5. Were / they were. 

.  

                           Wonderful 
 

 



 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 8 

“Was, wasn’t, were, weren’t” 

 

 

1. Was 

2. weren’t 

3. Was 

4. were 

5. weren’t  

6. wasn’t  

7. were 

8. was 

9. was 

10. wasn’t  

 

Well done! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


