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คำ นำ 

ฮลัโหล ๆ  กลบัมาเจอกันอกีครั้งในหนงัสอืเลม่นีน้ะคะ อยากจะบอกว่าเลม่นีอ้าจจะตา่งจากหนงัสอืเลม่ 
“I Speak English พูดองักฤษเป๊ะปัง ฝร่ังกด Like” ไปสักหน่อยนะคะ เพราะเล่มนีจ้ะอดัแน่นไปด้วยเนือ้หา
ไวยากรณ์และแบบฝึกหัดให้น้อง ๆ  ได้ฝึกท�ากันแบบเต็มๆ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป แค่ได้ยินแค่ค�าว่า ไวยากรณ์  
หลายคนอาจจะรู้สึกเบ่ือขึ้นมาทันที  แต่รับรองว่าหนังสือเล่มนี้ ไม่เหมือนกับไวยากรณ์เล่มหนา ๆ   อ่านแล้ว 
มึน ๆ  งง ๆ  เพราะส�าหรับหนังสือเล่มนีน้�าเสนอเนื้อหาไวยากรณ์ในรูปแบบใหม่ที่เอาเรื่องยาก ๆ  น่าเบื่อ ๆ  มา
ท�าให้อ่านเข้าใจง่าย น�าไปใช้จริงได ้ถ้าจะพูดถึงเนื้อหาไวยากรณ์หลายคนอาจจะบอกว่า  เออ  ไม่จ�าเป็นต้อง 
รู้เยอะอะไรขนาดนั้น แค่พอรู้เรื่องก็พอแล้ว ส�าหรับใช้งานทั่วไปก็อาจจะพอได้ แต่ถ้าน้อง ๆ  ท่ีเตรียมสอบจะ
รู้ดีว่า ไวยากรณ์ส�าคัญขนาดไหนในการท�าข้อสอบ จริง ๆ  ต้องบอกว่า ข้อสอบ Error Identification เป็น
รูปแบบข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ๆ   เป็นส่วนหนึง่ของข้อสอบวัดความรู้ต่าง ๆ   มากมาย  ข้อสอบชนดินี ้
วัดความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ ดังนั้นจะท�าข้อสอบชนดินี้ ได้ไวยากรณ์ของเราต้อง 
เป๊ะเวอร ์นอกจากนั้น การที่เรามีความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์ดีแล้วจะท�าให้ท�าข้อสอบ part อื่น ๆ  ง่ายขึ้น
อีกด้วย เช่น เราจะท�าข้อสอบ Reading ได้ดีขึ้นเพราะเราเข้าใจโครงสร้างของประโยคต่าง ๆ  ท�าให้อ่านและ
ตอบค�าถามได้เร็วขึ้น ในส่วนของ Writing แน่นอนว่าเราจะสามารถใช้ค�าและแต่งประโยคเวลาเขียน Essay 
ได้ดีขึน้เพราะเรามคีวามรู้ไวยากรณ์ที่แน่น สรุปได้ว่าแค่อ่านเลม่นีน้้อง ๆ  สามารถน�าความรู้ไปใช้ท�าข้อสอบใน 
Part อื่น ๆ  ได้อีกด้วย น้อง ๆ  ที่ก�าลังเตรียมสอบอาจจะคิดว่าสิ่งส�าคัญท่ีสุดในตอนนีค้ือท�ายังไงก็ได้ให้ท�า
ข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะ ๆ  แต่จริง ๆ  แล้ว สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการน�าเอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ต่างหาก 
ไวยากรณ์เป็นสว่นส�าคัญของการสือ่สารในชีวิตประจ�าวนัเราอย่างมาก ถ้าฝึกฝนและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวนั
ได้ ถือว่าประสบความส�าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว

สุดท้ายนีก้็หวังว่า หนังสือเล่มนีจ้ะท�าให้น้อง ๆ  และผู้อ่านทุกคนเปลี่ยนมุมมองในการเรียนไวยากรณ์
แบบเดิม ๆ  ที่น่าเบื่อ เป็นการเรียนรู้ที่สนกุสนานและมีประโยชน์จริง ๆ  ส่วนคนที่พื้นฐานไม่แน่นแนะน�าเลย
ว่าอ่านแล้วจะไม่ผิดหวัง ไวยากรณ์ไม่ยากอย่างที่คิด ขอแค่เปิดใจลองอ่านดูนะคะ :)

  ครูพ่ีเอมมี่



รู้จักผู้เขียน

ระดับมัธยม

 Homer Hanna High School, สหรัฐอเมริกา 

ระดับปริญญาตรี

  คณะนเิทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบเกียรตินยิมอันดับ 1 
(ได้ทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษ ตอนปี 3)

ระดับปริญญาโท

 MBA, Boston University (First Class Honor 4.00), สหรัฐอเมริกา 
 ได้รับโล่เรียนดี Sigma Beta Delta ของ Business School, สหรัฐอเมริกา 

  MBA Strategic Marketing Concentration, Sullivan University 
 (First Class Honor 4.00), สหรัฐอเมริกา 

อ. ฐิศิรักน์ วิชัยศร (ครูเอมมี่) 
เจ้าของเพจ



ระดับปริญญาเอก

  ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก  (Full Scholarship) สาขา Management Marketing จาก  
Boston University, สหรัฐอเมริกา

ผลงาน

 ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน Leadership of America
  ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาสมาคม FCCLA (Non-profit organization) ที่ช่วยเหลือเด็กและสตรี ในอเมริกา
  ชนะการประกวดออกแบบเคร่ืองบินของ NASA และได้รับทุนเข้าศึกษาต่อที่ University of Texas ใน
สาขา Aero Space

  ชนะการแข่งขัน Math Meet Competition ระดับมลรัฐ และได้เป็นตัวแทนของรัฐ Texas เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศและได้รางวัลเหรียญเงิน

 ได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 
  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนต้อนรับคณะ ASEAN ในช่วง ASEAN Summit Meeting
 เป็นครอูาสาสอนเด็กในชนบทและบนดอย
  ได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัย และเด็กเด็ด ๆ  จากหนังสือพิมพ์ Post Today และไทยรัฐ



ลูกศิษย์
อยากบอก…

ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกา  เราเองค่อนข้างมั่นใจว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเพราะเรียนอินเตอร์มาตลอด 

แต่พอได้มาเรียนกับพี่เอม  ท�าให้เรารู้เลยว่าแกรมมาร์เรายังไม่ค่อยดี  พ่ีเอมช้ีจุดท่ีเราต้องแก้ไขและปรับปรุงท�าให้ 

เราเก่งขึ้นและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น อีกอย่างที่ประทับใจคือ พ่ีเอมสอนสนกุมาก ท�าเรื่องยาก ๆ  ให้

เข้าใจง่าย มีหลักการจ�าท่ีน�าไปใช้ได้จริง ๆ

ศิริยา ภักดีด�ารงค์ (บิว) นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

อีฟขอบคุณพ่ีเอมมี่มาก ๆ  นะคะท่ี ได้สอนเทคนคิต่าง ๆ  ตั้งแต่เบสิคแกรมมาร์ จนถึงการเขียน essay ท�าให้

อีฟเข้าใจง่ายขึ้นและสนกุไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ  และพ่ีเอมมี่ ได้ให้ค�าปรึกษาแบบเป็นกันเองในหลาย ๆ   เรื่อง

รวมไปถึงการเลือกคณะเรียน  ท�าให้อีฟได้ตัดสินใจเลือกคณะที่อีฟชอบจริง ๆ   ทุกวันนีพ่ี้เอมมี่ท�าให้อีฟรู้สึกรักภาษา

อังกฤษและอยากท่ีจะเรียนและพัฒนาทักษาด้านภาษาอังกฤษให้ช�านาญมากขึ้นไปอีกค่ะ

สุรภา แก้วขาว (อีฟ) นักศึกษาคณะนเิทศศาสตร์ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การได้เรียนกับพ่ีเอมมีเ่หมอืนเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กบัหน ูจากแต่ก่อนหนไูม่เคยชอบสอบภาษาองักฤษเลย

สอบตกตลอด ถึงแม้จะอ่านออกแต่ก็แปลไม่ได ้ เขียนก็ไม่ได้  เวลาแต่งประโยคก็เขียนผิด ๆ   ถูก ๆ   เขียนทุกอย่าง

สลับกันไปหมด แกรมมาร์ก็ไม่เข้าใจ แต่พอได้มาเรียนกับพ่ีเอม ท�าให้หนูรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ สนกุเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษ และรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป พ่ีเอมสอนทั้ง การพูด ฟัง อ่าน เขียน เพราะแต่ละส่วน

มีความส�าคัญต่อกันมาก  ถ้าเราอ่านได้  เราก็จะเขียนได้  ถ้าเราเขียนได้  เราก็จะพูดได้  พ่ีเอมมี่มีเทคนคิที่ท�าให้หนู

สามารถเข้าใจแกรมมาร์ได้ในเวลาอันสั้นและยังช่วยให้หนูสามารถอ่านบทความยาว ๆ   เพื่อท�าข้อสอบได้โดยไม่ต้อง

เสยีเวลาแปลเพราะพ่ีเอมจะบอกเสมอว่าให้อ่านใจความส�าคญัของแต่ละสว่น นอกจากน้ันพ่ีเอมมีย่งัท�าให้หนูสามารถ

เขียน  writing  ยาว ๆ   ได ้ และได้เรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ ๆ   ค�าศัพท์ที่คนทั่วไปไม่ใช ้ ค�าศัพท์ที่วัยรุ่นต่างประเทศใช้กัน 

ประโยคใหม่ ๆ  structure ที่หลากหลาย ขอบคุณพ่ีเอมที่ท�าให้ภาษาองักฤษหนพัูฒนาขึน้จากหน้ามอืเป็นหลงัมอืและ

น�าไปใช้ได้จริงค่ะ

รังสิมา สุขสวัสดิ์ (อ๋อ) นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ตอนเรียนกับพี่เหมือนไม่ได้มาเรียน  รู้สึกเหมือนแปบ ๆ   ก็จบแล้ว  มันเป็นการเรียนที่เหมือนไม่ได้มาเรียน 

แต่ได้ความรู้มาก  พ่ีเอมอยากให้น้อง ๆ  ทุกคนแกรมมาร์เป๊ะ ถ้าผิดนดินึงไม่ได้เลย เรียนกับพ่ีแล้วรู้สึก effective 

สุด ๆ  ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ดี ศัพท์แปลก ๆ  ที่ ไม่เคยได้ยิน พ่ีเป็นคนเดียวเลยท่ีท�าให้รู้สึกอยากมาเรียน

ภัคจิรา อัครยาภัคพล (เม) นักศึกษา Vatel มหาวิทยาลัยศิลปกร ภาคอินเตอร์



ขอบคุณพ่ีเอมมาก ๆ  ครับ ที่ท�าให้เน็ตมี Skill ภาษาที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะว่า เน็ตเริ่มเรียนกับพ่ีเอม

จากศูนย์จริง ๆ  อย่างเช่น ค�าศัพท์ อ่าน เขียน พูด ฟัง เน็ตไม่ได้เลย แต่พ่ีเอมก็ช่วยสอนและเป็นก�าลังใจให้นักเรียน

ทุกคน และท่ีส�าคัญสนกุมาก ๆ  เมื่อได้เรียนกับพ่ีเอมและเพื่อน ๆ  เป็นกันเองสุด ๆ  ทุกคร้ังพ่ีเอมจะมีชีทให้ท�าเยอะ

มาก ตอนแรกก็ข้ีเกียจแต่ท�าไปเรื่อย ๆ  สนกุดี โดยส่วนตัวเน็ตชอบการเขียนมากท่ีสุดและเมื่อเน็ตเขียนผิดหลักแก

รมมาร์พ่ีเอมกช็ว่ยแก้ไขและสอนค�าศพัทต่์าง ๆ  เพ่ิมเตมิให้ เพือ่ให้นกัเรียนได้ความรูม้ากขึน้ และพ่ีเอมทุม่เทสอนเนต็

จนท�าให้เน็ตประสบความส�าเร็จ  ท�าตามฝันและสามารถไปเรียนต่อท่ีประเทศอังกฤษได้ครับ  ขอบคุณพ่ีเอมอีกครั้ง

ครับ

สิรภพ มานธิิคุณ (เน็ต) นักแสดงและนักศึกษา Coventry University London ประเทศอังกฤษ
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S + V + Adv + Adj + Obj

	 Error	à»š¹¢ŒÍÊÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§»ÃะâÂ¤	ดÑ§¹Ñé¹ÊÔè§·ÕèàÃÒ �̈Òà»š¹µŒÍ§ÃÙŒ¤×Í	“part	of	speech	
(Ë¹ŒÒ·Õè¤�Ò)”	ไÁ‹ãª‹	“meaning	(¤ÇÒÁËÁÒÂ)”	¢Í§»ÃะâÂ¤	àÃÒ¨ึ§µŒÍ§แÂ¡ãËŒÍÍ¡Ç‹Ò¤�Òแµ‹ละ¤�Ò	¤×Í¤�Ò
»Ãะàภ·ไË¹	ÍÂÙ‹Ê‹Ç¹ãด	และ·�ÒË¹ŒÒ·ÕèÍะไÃã¹»ÃะâÂ¤¹Ñé¹	

ปรÐเภทของค�า¨Ðแบ่งหลัก ๆ  ออกเป็น

 Noun	 ค�ำที่ใช้เรียกคน	สัตว์	สิ่งของ	ทั้งที่มีรูปร่ำงและไม่มีรูปร่ำง

 Pronoun	 ค�ำสรรพนำมที่ใช้เรียกแทนค�ำนำม	เพื่อหลีกเลี่ยงกำรกล่ำวซ�้ำ	

 Verb	 ค�ำที่บอกอำกำร	กำรกระท�ำ	หรือบอกควำมเป็นอยู่	

 Adjective	 ค�ำที่อธิบำยหรือขยำย	noun	หรือ	pronoun	

 Adverb	 ค�ำที่อธิบำยหรือขยำย	verb	หรือ	adjective	หรือ	adverb	ด้วยกันเอง	

	 Preposition	 	ค�ำหรอืกลุ่มค�ำทีว่ำงหน้ำ	noun	หรอื	pronoun	เพ่ือแสดงว่ำค�ำนำม	หรอืสรรพนำม
นั้นเกี่ยวข้องกับค�ำอื่น	ๆ 	ในประโยคอย่ำงไร

 Conjunction	 ค�ำที่ใช้เชื่อม	ค�ำ	กลุ่มค�ำ	หรือประโยคเข้ำด้วยกัน

 Interjection	 ค�ำอุทำนที่แสดงถึงอำรมณ	์ควำมรู้สึก 

 
	 ¢ŒÍÊÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº	part	of	speech	¡çÁÕ	pattern	¢Ò»Ãะ¨�Ò·Õè
ÍÍ¡º‹ÍÂ	ๆ 	à¾ÕÂ§แ¤‹à»ลÕèÂ¹â¨·Â์à»ลÕèÂ¹¤�Òไ»à·‹Ò¹Ñé¹	

Subject-Verb Agreement (ควำมสอดคล้องระหว่ำงประธำนกับกริยำ)
ข้อสอบออกบ่อยมาก ๆ  ๆ  ๆ
¢ŒÍ¤ÇÃÃะÇÑ§·ÕèàÇลÒ·�Ò¢ŒÍÊÍº¹ŒÍ§	ๆ 	¨ะµŒÍ§¹ึ¡¶ึ§àÊÁÍ
1 		 ËÒ	subject	¢Í§»ÃะâÂ¤	
2 		 Ç§¡ลÁ	verb	ËลÑ¡¢Í§»ÃะâÂ¤¹Ñé¹	(Ç§¡ลÁ¨ะª‹ÇÂãËŒàÃÒÁÍ§ÃÙ»»ÃะâÂ¤ªÑด¢ึé¹)
3 		 ดÙÇ‹Ò	subject	¡Ñº	verb	¹Ñé¹ÊÍด¤ลŒÍ§¡Ñ¹ËÃ×ÍไÁ‹
4   รÐวังถูกหลอก	ºÒ§µÑÇË¹ŒÒµÒàËÁ×Í¹	verb	แµ‹ไÁ‹ãª‹	verb	(non-finite	verb)

หลักส�ำคัญคือ
จะต้องจ�ำ	pattern
เหลำ่นี้ให้ขึ้นใจ

adv.	ขยำย	v.	ได้ adj.	ขยำย	obj.	ได้

adv.	ขยำย	adj.	ได้
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Non-finite	verb	คือค�ำกริยำที่ไม่ผันตำมในประโยค	และไม่ท�ำหน้ำที่เป็น
กริยำของประโยค	มี	3	ประเภท	คือ
1.	Gerund	=	กริยำเติม	-ing	โดยท�ำหน้ำที่เป็นค�ำนำม
2.	To	infinitive	=	to	+	-infinitive	ท�ำหน้ำที่เป็นค�ำนำม
3.	Participle	=	กริยำเติม	-ed	ท�ำหน้ำที่เหมือน	adj.	คือขยำยค�ำนำมในประโยค

T IPS

Example	1 	ÃะÇÑ§»ÃะâÂ¤·ÕèÁÕÊ‹Ç¹¢ÂÒÂ	ËÃ×Í¡ลØ‹Á¤�Ò¹ÒÁ¤Ñè¹ÃะËÇ‹Ò§	subject	และ	verb

 The brown dog , that is chewing on my shoes,  is  usually very good.

สุนัขสีน�้าตาลที่ก�าลังกัดรองเท้าฉัน ปกติแล้วมันนสิัยดี

ã¹»ÃะâÂ¤¹Õé»ÃะธÒ¹¤×Í	The brown dog เป็น singular ตŒองใชŒ singular verb	«ึè§¡ç¤×Í	 is 
นัèนเอง 

Example	2  N1 + of + N2	»ÃะธÒ¹¢Í§»ÃะâÂ¤¤×Í	N1	«ึè§ÍÂÙ‹Ë¹ŒÒ	of

 The colors  of a table  are  beautiful. 
สีของโต๊ะตัวหนึง่สวย

ã¹»ÃะâÂ¤¹Õé»ÃะธÒ¹¤×Í	The colors เราจะเห็นว่า color(s) เติม s	«ึè§ËÁÒÂ¶ึ§ËลÒÂÊÕ	à»š¹	plural 
ตŒองใชŒ plural verb	«ึè§¡ç¤×Í	are 

อย่ำสับสนค�ำหรือกลุ่มค�ำที่อยู่ระหว่ำง	 subject	 กับ	 verb	 ซ่ึง	 verb	 ของประโยคอำจจะ 
ไม่ได้อยู่ติดกับค�ำนำม	อำจจะถูกค่ันด้วยส่วนขยำย	ดังนั้นอย่ำถูกหลอก	ต้องหำประธำนให้เจอ	

แล้วเลือก	verb	ที่เหมำะสม	ในข้อนี้	ถ้ำดูเผิน	ๆ 	อำจจะคิดว่ำค�ำว่ำ	shoes	เป็นประธำน	แล้ว	shoes	เติม	s	อีก	 
ก็อำจจะเลือกใช้	plural	verb	ซึ่งผิดค่ะ	

อะไรที่ต้องระวัง

เรำอำจจะถูกหลอกอีก	ถ้ำพลำดคิดว่ำหน้ำ	verb	ซึ่งคือค�ำว่ำ	table	เป็น	subject	ชีวิตก็จะ
เศร้ำ	ๆ 	หน่อย	เพรำะ	a	table	เป็น	singular	noun	เรำก็คงจะพลำดใช้	singular	
verb	ผิดอีกเต็ม	ๆ 	

อะไรที่ต้องระวัง
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Example	3 	»ÃะâÂ¤·Õè¢ึé¹µŒ¹ดŒÇÂ	here	ËÃ×Í	there	»ÃะธÒ¹¨ะÍÂÙ‹ËลÑ§	verb

There  is   a big red car  in the front of my house.
มีรถสีแดงจอดอยู่ท่ีหน้าบ้านฉัน

ã¹»ÃะâÂ¤¹Õé»ÃะธÒ¹¨ะÍÂÙ‹ËลÑ§	 verb	 «ึè§ã¹·Õè¹Õé¤×Í	 is	 »ÃะธÒ¹¢Í§àÃÒ¡ç¤×Í	 a big red car  
ÊÑ§à¡µãËŒดÕ	¤�Ò¹�ÒË¹ŒÒ	noun	¢Í§àÃÒ¤×Í	article “a”	แÊด§¤ÇÒÁà»š¹	singular ´ังนั้น verb ของ
àÃÒÊÍด¤ลŒÍ§¡Ñº»ÃะâÂ¤

Here  are    the papers  Jennie wanted.
นีค่ือกระดาษที่เจนนอียากได้

ã¹»ÃะâÂ¤¹Õé	subject	¤×Í	the papers วางอยู่หลัง verb	«ึè§ã¹·Õè¹Õé¤×Í	are สังเกตใหŒ´Õว่า noun 
ของเราเติม s	แÊด§¤ÇÒÁà»š¹	plural ´ังนั้น verb	¢Í§àÃÒÊÍด¤ลŒÍ§¡Ñº	subject

Word form (รูปแบบของค�ำ)
¹ÑºÇ‹Òà»š¹ËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍºÁÒ¡·ÕèÊØดàลÂ¡çÇ‹ÒไดŒ	¤�Ò¶ÒÁã¹Ê‹Ç¹¹Õé	̈ ะ·ดÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒ	part	of	speech	
·ÕèผÔด·ÕèผÔด·Ò§	ผÔดÃÙ»	àª‹¹	ãªŒ	adjective	ã¹µ�ÒแË¹‹§¢Í§»ÃะâÂ¤·Õè¤ÇÃ¨ะà»š¹	adverb	ËÃ×Í¡ÒÃãªŒ	
¤�Ò¹ÒÁผÔดÃÙ»	«ึè§	word	form	¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡ÃÒ¡ÈÑ¾·์àดÕÂÇ¡Ñ¹	·�ÒãËŒà¡Ôด¤ÇÒÁÊÑºÊ¹ไดŒ§‹ÒÂ	àª‹¹

Success
(Noun)

Succeed
(Verb)

Successful
(Adjective)

Successfully
(Adverb)

Ê‹Ç¹·ÕèÊ�Ò¤Ñญ·ÕèµŒÍ§ÃÙŒ¤×Í
ÃÙ»Ã‹Ò§Ë¹ŒÒµÒ¢Í§¤�Òแµ‹ละ»Ãะàภ·	ÊÑ§à¡µไดŒ¨Ò¡
1 		 Ë¹ŒÒµÒ¢Í§¤�Ò
2 		 µ�ÒแË¹‹§¢Í§¤�Ò

subject	ของประโยคไม่จ�ำเป็นต้องมำก่อน	verb	เสมอไป	อะไรที่ต้องระวัง
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S.	+	V.	+	Adv.	+	Adj.	+	Obj.
ค�ำนำมใช้เรียกชื่อคน	สัตว์	สิ่งของ	ซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งของประธำน	และกรรมของประโยค
ส่วนใหญ่มักจะลงท้ำยด้วย	-ment,	-tion,	-ness,	-ship,	-dom,	-ence,	-ance,	
-cy,	-ism,	-hood,	-ity	เช่น	entertainment,	amendment,	nation,	loveliness,	
freedom,	absence,	entrance,	agency,	tourism,	childhood,	importunity

T IPS

วิธีดูว่าค�านามนั้นนับได้ หรือไม่ได้
¹ÒÁ¹ÑºไดŒàÃÕÂ¡	countable	noun
¹ÒÁ¹ÑºไÁ‹ไดŒàÃÕÂ¡	uncountable	noun

	 Countable	 cat,	boy,	person,	school,	restaurant,	book

	Uncountable	 beer,	air,	carbon,	beef,	gold,	food

¶ŒÒãËŒ¨�Ò¤�Ò¹ÒÁà»š¹¤�Ò	ๆ 	ไ»Ç‹Ò¤�ÒไË¹¹ÑºไดŒ	¤�ÒไË¹¹ÑºไÁ‹ไดŒ	¤§¨ะÊÁÍ§ÃะàºÔด	ดÑ§¹Ñé¹	àÃÒÁÒà¹Œ¹¨�ÒËลÑ¡
¢Í§¤�Ò¹ÒÁ·Õè¶Ù¡¨ÑดÍÂÙ‹ã¹¡ลØ‹Á¹ÒÁ¹ÑºไÁ‹ไดŒ¡Ñ¹ดÕ¡Ç‹Ò

1  ไม่สามารถแยกเป็นชิ้น เป็นอันได้ (¾Ç¡¢Í§àËลÇ/¤ÇÒÁÃÙŒÊึ¡)

2  ชื่อโรคต่าง ๆ 	(¶ึ§แÁŒÇ‹Òª×èÍºÒ§âÃ¤¨ะล§·ŒÒÂดŒÇÂ	-s	¡ç¶×ÍÇ‹Ò¹ÑºไÁ‹ไดŒ)
	 a.	 Chickenpox	(ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ)	 b.	AIDS	(àÍดÊ์)	 c.	Mumps	(¤Ò§·ÙÁ)

3  ชื่อวิชาเรียนต่าง ๆ
	 a.	 English	 b.	Mathematics	 c.	Economics

4  ชื่อกีฬา
	 a.	 tennis	 b.	yoga	 c.	football

5  นามธรรม 
	 a.	 luck		 b.	sadness	 c.	power
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  เวลำท�ำข้อสอบให้สังเกตต�ำแหน่งของค�ำนำม	 ซ่ึงอำจจะเป็นประธำน	 หรือกรรมของ
ประโยคก็ได้

	 	ไม่ต้องสนใจว่ำนำมนั้นเป็นนำมชนิดไหน	 แต่ต้องรู้ว่ำเป็นนำมท่ีนับได้	 หรือไม่	 
เพรำะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอก	verb	ว่ำจะใช้	verb	ในรูปเอกพจน์	หรือพหูพจน	์ 
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ำย	ๆ 	ที่ไม่ควรพลำดเด็ดขำด

	 นำมนับไม่ได้เป็นได้เฉพำะนำมเอกพจน์	 ใช้กริยำเอกพจน์เท่ำนั้น	 ห้ำมไปเติม	 
	 -s	ให้ค�ำนำมเด็ดขำด

T IPS

Adjective (คุณศัพท์) 
à»š¹¤�Ò¢ÂÒÂ·ÕèãªŒ¡Ñ¹ã¹ภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ·ÕèàÃÒ¤ØŒ¹à¤Â	และÍÍ¡¢ŒÍÊÍºº‹ÍÂÁÒ¡
Ê‹Ç¹ãËญ‹ÁÑ¡¨ะล§·ŒÒÂดŒÇÂ	-ful,	-less,	-able/-ible,	-ous,	-ive,	-ish,	-ant/-ent	
àª‹¹	Joyful,	Hopeless,	Possible,	Unable,	Previous,	Important

µ�ÒแË¹‹§¢Í§	adjective	ËลÑ¡	ๆ 	ÁÕÍÂÙ‹	3	·Õè	¤×Í
1  Adj. + N. 
	 That’s	a	beautiful	woman. นัน่คือผู้หญิงที่สวย 
  

2  Sub. + Be + Adj.

	 I	am	funny. ฉันเป็นคนตลก 
 
3  Subj. + Linking verb + Adj.

µÑÇÍÂ‹Ò§	linking	verb	àª‹¹	

Look SoundSeem Taste Feel

ÃÙŒÊึ¡...

I	feel	
sad.

ฟ§ัดÙ...

The	plan	
sounds	
great.

ÁÕÃÊ...

It	tastes	
good.

´ูเหมือนว่า´ู

She	
looks	

beautiful.

He	
seems
bored.

adj. n.

กริยำ	be

adj.
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Are	you	alright?	You	look	tired.	คุณโอเคไหม คุณดูเหนือ่ย ๆ  นะ 

T IPS
  ส่วนใหญ่ adjective ̈ Ðมาพร้อมกับค�านาม ถ้า¨Ðหา adjective เ¨อได้ ให้สังเกตต�าแหน่งของ

ค�านาม 
 adjective อา¨¨Ðมาเป็นค�า ๆ  หรือกลุ่มค�าก็ได้ เช่น

Emmie	 working in an IT company 	is	presenting	her	project	to	the	client.
àÍÁÁÕè¤¹·Õè·�Ò§Ò¹ÍÂÙ‹ºÃÔÉÑ·ไÍ·ÕแË‹§Ë¹ึè§	¡�ÒลÑ§àÊ¹Íâ»Ãà¨¡µ์¢Í§àธÍãËŒ¡ÑºลÙ¡¤ŒÒ

working in an IT company 	à»š¹¡ลØ‹Á¤�Ò	·�ÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹	adjective	¢ÂÒÂ	Emmie

The	 beautiful 	lady	is	going	to	be	a	mom	of	two	boys.
ËญÔ§ÊÒÇÊÇÂ¤¹¹Ñé¹	¡�ÒลÑ§¨ะà»š¹¤Ø³แÁ‹ลÙ¡ÊÍ§

beautiful 	à»š¹¤�Ò·Õè·�ÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹	adjective	¢ÂÒÂ	lady

Adverb (กริยำวิเศษณ์)
¡ç¤×Í¡ÃÔÂÒÇÔàÈÉ³์·ÕèãªŒ¢ÂÒÂ	verb,	adjective	และ	adverb	¹Ñè¹àÍ§	ÁÑ¡¨ะล§·ŒÒÂดŒÇÂ	-ly	âดÂÁÒ
¨Ò¡	adjective	+	-ly	
ãËŒ¨�ÒไÇŒÇ‹Ò	adverb	à»š¹µÑÇÇÔàÈÉ	ÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙ‹µÃ§ไË¹¡çไดŒã¹»ÃะâÂ¤	âดÂ¨ะÇÒ§ไÇŒµ�ÒแË¹‹§ãด¹Ñé¹	¡ç¢ึé¹
ÍÂÙ‹¡Ñº»Ãะàภ·¢Í§¤�Ò¡ÃÔÂÒÇÔàÈÉ³์¹Ñé¹	ๆ 	

µ�ÒแË¹‹§¢Í§	adverb	ËลÑ¡	ๆ 	ÁÕÍÂÙ‹	3	·Õè	¤×Í
1  อยู่ตามหลัง Verb (V. + Adv.)

 ex. 	I	walk	quickly.
  ฉันเดินอย่างรวดเร็ว

  ¶ŒÒ»ÃะâÂ¤ไÁ‹ÁÕ¡ÃÃÁ	adverb	¨ะÍÂÙ‹µ‹Í·ŒÒÂ	verb	ไดŒàลÂ	
  ¶ŒÒ»ÃะâÂ¤¹Ñé¹ÁÕ¡ÃÃÁ	ãËŒÇÒ§	adverb	ไÇŒËลÑ§¡ÃÃÁ	àª‹¹	
	 	 Emmie	can	speak	English	well. 
  

linking	verb

adj.

v. adv.

adj. adv.
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2  อยู่หน้า Adjective (Adv. + Adj.)

 ex.  I’m	extremely	tired. 
  ฉันเหนือ่ยสุด ๆ

3  อยู่หน้า Adverb (Adv. + Adv.)

 ex.   Elly	can	run	extremely	fast. 
  เอลลีวิ่งเร็วสุด ๆ

¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹	µ�ÒแË¹‹§·Õè¡ล‹ÒÇÁÒ¢ŒÒ§µŒ¹	adverb	ÍÒ¨¨ะÇÒ§ไÇŒË¹ŒÒ»ÃะâÂ¤ไดŒ	àÁ×èÍµŒÍ§¡ÒÃà¹Œ¹	adverb	
นั้น เช่น
Hopefully,	I	can	win	this	competition.
หวังว่า ฉันจะชนะการแข่งขันนี ้

Word order (กำรเรียงล�ำดับค�ำในประโยค)
àÃ×èÍ§§‹ÒÂ	ๆ 	·ÕèàÃÒÁÑ¡¶Ù¡¢ŒÍÊÍºËลÍ¡¡ç¤×Í	word	order	¤×Í	¡ÒÃàÃÕÂ§µ�ÒแË¹‹§¤�ÒผÔด	ๆ 	àÃÒÁÑ¡¨ะ¾ลÒด
àÃ×èÍ§§‹ÒÂ	ๆ 	 แºº¹Õé	 à¾ÃÒะ¶ŒÒàÃÒµÔด¹ÔÊÑÂ¡ÒÃแ»ลแººไ·Â	 àÃÒ¨ะแ»ลàÃÕÂ§µÃ§	ๆ 	 แµ‹ã¹ภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ¨ะ
แ»ล¨Ò¡ËลÑ§ไ»Ë¹ŒÒ	¨ึ§·�ÒãËŒµ�ÒแË¹‹§¤�ÒผÔดไ»ดŒÇÂ	àª‹¹	ผÙŒËญÔ§ÊÇÂ	¶ŒÒµÃ§µÑÇàลÂ¡ç¨ะไดŒà»š¹	woman	
beautiful	แµ‹¨ÃÔ§	ๆ 	แลŒÇµÒÁËลÑ¡ภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ	Ê‹Ç¹¢ÂÒÂ¨ะµŒÍ§ÍÂÙ‹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ	adj.	+	noun	ดÑ§¹Ñé¹·Õè
¶Ù¡µŒÍ§¤×Í	beautiful	woman

1 		 àªç¡â¤Ã§ÊÃŒÒ§และµ�ÒแË¹‹§¢Í§¤�Òแµ‹ละª¹ÔดÇ‹ÒÍÂÙ‹¶Ù¡·Õè¶Ù¡·Ò§ËÃ×ÍไÁ‹	

2 		 ÊÑ§à¡µ¤�Ò¹ÒÁและÊ‹Ç¹¢ÂÒÂ¡‹Í¹	à¾ÃÒะàÃ×èÍ§¹ÕéªÍºÍÍ¡ÁÒ¡·ÕèÊØด

TIPS

adv. adj.

adv. adv.

adv.
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Tense	(รูปกริยำตำมกำลเวลำ) 
à»š¹ËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍºãËŒàËç¹ÍÂÙ‹º‹ÍÂ	ๆ 	àÃÒÁÒ·º·Ç¹	Tense	·Ñé§	12	¡Ñ¹¡‹Í¹

 Present

  Present	Simple	 	 S	+	V.1
  Present	Cont.	 	 S	+	is/am/are	+	V.ing
  Present	Perfect	 	 S	+	has/have	+	V.3	
  Present	Perfect	Cont.	 S	+	has/have	+	been	+	V.3

 Past
 
  Past	Simple		 	 S	+	V.2
  Past	Cont.	 	 	 S	+	was/were	+	V.ing
  Past	Perfect		 	 S	+	had	+	V.3
  Past	Perfect	Cont.	 	 S	+	had+	been	+	V.ing

 Future

  Future	Simple	 	 S	+	will	+	infinitive
  Future	Cont.		 	 S	+	will	+	be	+	V.ing	
  Future Perfect	 	 S	+	will	+	have	+	V.3
  Future	Perfect	Cont.	 S	+	will	+	have	+	been	+	V.ing

*	Cont.	Â‹Í¨Ò¡	Continuous	¹ะ
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1 	 	ãËŒ¡ÇÒดÊÒÂµÒไ»·Ñé§	sentence	ÊÑ§à¡µÇ‹Òã¹	sentence	ãªŒ	tense	ÍะไÃÍÂÙ‹	Ê‹Ç¹ãËญ‹
¶ŒÒãªŒ	tense	ไË¹¡ç¨ะãªŒ	tense	àดÕÂÇ¡Ñ¹·Ñé§»ÃะâÂ¤

2 	 	¾ÂÒÂÒÁÁÍ§ËÒ	indicator	·Õè¨ะº‹§ªÕéÇ‹Ò»ÃะâÂ¤¹ÕéãªŒ	tense	ÍะไÃ	àª‹¹	¤�ÒÇ‹Ò	now,	right	
now,	at	the	moment	¨ะºÍ¡¶ึ§	present	tense	ËÃ×Í	last,	ago,	in	µÒÁดŒÇÂ»ี·Õè
ผ‹Ò¹ÁÒแลŒÇ	¨ะแÊด§¶ึ§¤ÇÒÁà»š¹ÍดÕµ	à»š¹µŒ¹

3 	 ดÙÇ‹Òã¹	sentence	ãªŒ	tense	¶Ù¡µŒÍ§ËÃ×ÍไÁ‹
 	¹ŒÍ§	ๆ 	¨�Òà»š¹¨ะµŒÍ§ÃÙŒ	structure	และÇÔธÕãªŒ	tense	ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§

4 	 ÊÑ§à¡µ¡ÒÃãªŒ	verb	Ç‹Ò	verb	ÊÍด¤ลŒÍ§¡Ñº	tense	ËÃ×ÍไÁ‹

TIPS

Example	1  ใชŒ verb äม่ตรงตาม tense

David  used  to be a doctor who live in UK, after his wife passed away,  
he  decided  to move to Australia. 
เดวิดเคยเป็นหมออาศัยอยู่ท่ีอังกฤษ หลังจากภรรยาของเขาเสียชีวิต เขาตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลีย

¨Ò¡»ÃะâÂ¤µÑÇÍÂ‹Ò§	µÑÇ·Õè	highlight	¤×Í	verb	¶ŒÒàÃÒÊÑ§à¡µãËŒดÕ¨ะ¾ºÇ‹Ò	»ÃะâÂ¤¹Õéà»š¹àÃ×èÍ§ÃÒÇã¹
ÍดÕµ«ึè§µŒÍ§ãªŒ	past	tense	ดÑ§¹Ñé¹¤�ÒÇ‹Ò	live	¤ÇÃ¨ะµŒÍ§à»ลÕèÂ¹à»š¹	lived	à¾×èÍãËŒÊÍด¤ลŒÍ§¡Ñº	verb	
µÑÇÍ×è¹	ๆ 	ã¹»ÃะâÂ¤

Example	2  สังเกต indicator	ã¹»ÃะâÂ¤	¨ะª‹ÇÂãËŒÃÙŒÇ‹Òã¹»ÃะâÂ¤¹Ñé¹	ๆ 	¤ÇÃãªŒ	tense äหน

My sister is taking care of the garden  since  the death of my parents.
น้องสาวของฉันดูแลสวนนี ้ตั้งแต่พ่อแม่เสียชีวิต

¨Ò¡»ÃะâÂ¤¹Õé¨ะàËç¹Ç‹Ò	ÁÕ	indicator	ÍÂÙ‹	1	¤�Ò	«ึè§¡ç¤×Í	¤�ÒÇ‹Ò	since	¤�Ò¹Õé¨ะãªŒã¹	perfect	tense	
ดÑ§¹Ñé¹Ê‹Ç¹·ÕèผÔด¤×Í	is	taking	¤ÇÃ¨ะà»ลÕèÂ¹ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»¢Í§	perfect	(has/have	+	v.3)	·Õè¶Ù¡µŒÍ§
¤×Í	has	taken	

Voice 
Active voice	¤×Í	ÃÙ»¡ÃÔÂÒ·Õè»ÃะธÒ¹à»š¹ผÙŒ¡Ãะ·�ÒËÃ×ÍแÊด§	

Passive voice	 ÃÙ»¡ÃÔÂÒ·Õè»ÃะธÒ¹à»š¹ผÙŒ¶Ù¡¡Ãะ·�ÒâดÂผÙŒÍ×è¹	 (à»š¹»ÃะâÂ¤·ÕèµŒÍ§¡ÒÃµŒÍ§¡ÒÃà¹Œ¹ผÙŒ¶Ù¡
¡Ãะ·�Ò	¨ึ§àÍÒ¡ÃÃÁÁÒ¢ึé¹»ÃะâÂ¤)
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Example  Active and Passive voice
Active Voice:		 The	teacher	punishes	the	student.	
   คุณครูลงโทษนักเรียน

Passive Voice:	 The	student	is punished	by	the	teacher.
   นักเรียนถูกลงโทษโดยคุณครู

Passive	Voice	Structure
Present Simple: S + is/am/are + v.3

Luke	is called	to	the	principal	office	at	least	twice	a	week.	
ลุคถูกเรียกตัวไปห้องครูใหญ่อย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้ง

Present Continuous: S + is/am/are/ + being+ v.3 

Luke	is being called	to	the	principle	office	right	now	
ขณะนีลุ้คถูกเรียกตัวให้ไปที่ห้องครูใหญ่

Present Perfect: S + have/has + been + v.3
My	car	has been towed	by	the	police	for	2	weeks.
รถของฉันถูกต�ารวจลากไปสองอาทิตย์แล้ว

ÊÔè§·ÕèผÙŒ·�Ò¢ŒÍÊÍºÁÑ¡·�ÒผÔด¾ลÒด	¤×Í	¡ÒÃãªŒ	voice	ผÔด
àª‹¹		 The	letter	sent	to	you	yesterday.	
 จดหมายส่งถึงคุณเมื่อวานนี้

»ÃะธÒ¹ã¹»ÃะâÂ¤¤×Í	the	letter	¶ŒÒàÃÒแ»ลµÃ§µÑÇแººไ·Â	ๆ 	Ç‹Ò¨ดËÁÒÂÊ‹§¶ึ§¤Ø³àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé	¡çดÙ¨ะ
à¢ŒÒã¨ดÕ	แµ‹µÒÁËลÑ¡ภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉแลŒÇ	»ÃะâÂ¤¹Õé̈ ดËÁÒÂà»š¹ÊÔè§¢Í§«ึè§ÍÂÙ‹ã¹µ�ÒแË¹‹§»ÃะธÒ¹	แµ‹̈ ดËÁÒÂ
ไÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¡Ãะ·�ÒไดŒ	(¨ดËÁÒÂàดÔ¹ไ»Ê‹§µÑÇàÍ§ไÁ‹ไดŒ)	ดÑ§¹Ñé¹»ÃะâÂ¤¹Õé¤ÇÃ¨ะÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»	passive	voice	

»ÃะâÂ¤·Õè¶Ù¡µŒÍ§¤×Í	 The	letter	was sent	to	you	yesterday.	
 จดหมายได้ถูกส่งไปหาคุณเมื่อวานนี้
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1 	 	ËÒ»ÃะธÒ¹¢Í§»ÃะâÂ¤ãËŒà¨Í	¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò	»ÃะธÒ¹à»š¹¤¹	Ê‹Ç¹ãËญ‹¶ŒÒไÁ‹ãª‹ÁÑ¡¨ะÍÂÙ‹ã¹ÃÙ» 
passive	voice	แµ‹ไÁ‹àÊÁÍไ»¹ะ¤ะ

2 	 ดÑ§¹Ñé¹¨ะµŒÍ§แ»ล¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§»ÃะâÂ¤	à¾ÃÒะ¤¹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹ผÙŒ¶Ù¡¡Ãะ·�ÒไดŒàª‹¹¡Ñ¹

3 	 	ÊÑ§à¡µËÒ	indicator	¢Í§	passive	voice	¤×Í	by	àª‹¹	

	 The	student	was	given	a	gift	to	by	the	school	teacher.	
 นักเรียนได้รับของขวัญจากคุณครูที่ โรงเรียน

4 	 	structure	¢Í§»ÃะâÂ¤	passive	ãªŒ¶Ù¡µŒÍ§ËÃ×ÍไÁ‹	
	 Subject	+	v.	to	be	+	v.3

TIPS

Example	1  verb	¢Í§»ÃะâÂ¤ไÁ‹ÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»·Õè¶Ù¡µŒÍ§	(ÊÑ§à¡µ	tense	·ÕèãªŒã¹»ÃะâÂ¤)

Graduate	students	who	 want 	to	work	in	marketing	field	 must  send  their	resumes	
to	the	marketing	manager	and		get		interviewed	before	they	will be considered 
for	this	position.	
นักศึกษาปริญญาโทผู้ที่ต้องการท�างานเกี่ยวกับการตลาด  จ�าเป็นต้องส่งเอกสารสมัครงานไปยังผู้จัดการ 
การตลาด และเข้ารับการสัมภาษณ์ก่อนที่จะได้งานนี้

¡ÒÃ·�Ò¢ŒÍÊÍº	 error	 identification	 ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§¹Ñé¹¨ะµŒÍ§ดÙ¨Ò¡ËลÒÂÊ‹Ç¹	 àª‹¹	 ¢ŒÍ¹ÕéàÃÒµŒÍ§ดÙ¨Ò¡ 
ÃÙ»»ÃะâÂ¤âดÂÃÇÁ	 µŒÍ§ãªŒàÃ×èÍ§	 tense	 »Ãะ¡ÍºดŒÇÂ	 à¹×èÍ§¨Ò¡àÃ×èÍ§¹Õéà»š¹¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙล·Õèà»š¹¨ÃÔ§ 
tense	·ÕèãªŒ¤×Í	Present	Simple	Tense	(ÊÑ§à¡µ¨Ò¡	verb	Í×è¹	ๆ 	ã¹»ÃะâÂ¤)	ดÑ§¹Ñé¹¢ŒÍ·ÕèผÔด¤×Í	
ÃÙ»	passive	voice	¤‹ะ	ÃÙ»»ÃะâÂ¤¢Í§	passive	¨ะµŒÍ§ผÑ¹µÒÁ	verb	«ึè§ã¹·Õè¹Õé	àÃÒ¨ะไÁ‹ãªŒ	will	
be	considered	for...	(ÍÑ¹¹Õéà»š¹	Future	Tense	แลŒÇ)	¨ึ§µŒÍ§แ¡Œà»š¹	“are	considered”

Example	2  voice	¢Í§»ÃะâÂ¤ผÔด	

More	than	a	hundred	years ago,	the	first	car	was	using	in	Thailand.	
มากกว่าร้อยปีมาแล้ว ที่รถยนต์คันแรกถูกน�ามาใช้ในประเทศไทย

Ê�ÒËÃÑº¢ŒÍ¹Õé¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§	 tense	 ¨ะ·�ÒãËŒàÃÒÁÍ§ËÒ¢ŒÍ·ÕèผÔดไดŒ§‹ÒÂ¢ึé¹	 ¶ŒÒÊÑ§à¡µãËŒดÕ»ÃะâÂ¤¹ÕéãªŒ	 Past	
Continuous	 Tense	 (S	 +	 was/were	 +	 v.ing)	 «ึè§¡çàËÁ×Í¹¨ะµÃ§µÒÁ	 structure	 ÍÂÙ‹	 




