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perspective (n.) มุมมอง    concept (n.) ความคิด 

memorable (adj.) น่าจดจำ   passionate (adj.) หลงใหล 

conservation (n.) การอนุรักษ ์   aspect (n.) แง่มุม 

intelligence (n.) ความฉลาด   profession (n.) อาชีพ 

repetitive (adj.) ที่ทำซ้ำ    automation (n.) ระบบอัตโนมัติ 

requirement (n.) คุณสมบัติ    wage (n.) ค่าแรง 

relevant (adj.) เกี่ยวข้อง    excellent (adj.) ดีเยี่ยม 

organized (adj.) เป็นระเบียบ   independent (adj.) เป็นอิสระ 

long hours (n.) ชัว่โมงทำงานยาว   paid holiday (n.) การจ่ายเงินวันหยุด 

pension scheme (n.) กองทุนบำเหน็จบำนาญ pay rise (n.) การขึ้นเงิน   

flexible (adj.) ยืดหยุ่น    promotion (n.) การเล่ือนตำแหน่ง 

overtime (n.) การทำงานล่วงเวลา   salary (n.) เงนิเดือน 

clocking on/off (n.) การเข้าออกงาน  discount (n.) ส่วนลด 

health insurance (n.) ประกันสุขภาพ  graduate (v.) จบการศึกษา 

conscientious (adj.) เปน็เร่ืองเป็นราว  creative (adj.) สร้างสรรค์ 

energetic (adj.) กระตือรือร้น   methodical (adj.) มีระบบ  

self-confident (adj.) ม่ันใจตนเอง   apply to (v.) เข้า, สมัครเรียน  

become an apprentice (n.) เป็นเด็กฝึกงาน retake an exam (v.) สอบใหม่ 

do a (training) course (v.) ฝึกงาน, อบรม do/get a degree (v.) ได้ใบปริญญา 

get results (v.) ได้ผลการเรียน   go to college/university (v.) ไปเรียน 

expedition (n.) การเดินทาง   look forward to (v.) ตั้งตาคอย 

advancement (n.) ความก้าวหน้า   ethnic (adj.) เกี่ยวกับเชื้อชาต ิ

healthcare (n.) การดูแลสุขภาพ   idyllic (adj.) สงบ 
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คือคำวิเศษณ์ที่มีหน้าที่ในการขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ หรือ ประโยค โดย

ส่วนมากแล้ว adverb มักจะเติม -ly ลงท้าย เช่น 

angrily (adv.) อย่างโมโห    calmly (adv.) อย่างสงบ 

bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ   happily (adv.) อย่างมีความสุข 

politely (adv.) อย่างสุภาพ    secretly (adv.) อย่างเป็นความลับ 

หน้าที่ที่สำคัญของ Adverb 

1. วางหน้าคำกริยาแท้ แต่หลัง V.be เพื่อขยายกริยา 

Examples:    He suddenly left the house. 

     She is always late. 

2. วางหน้าคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ 

Examples:    She is very beautiful. 

     They absolutely politely protested. 

3. วางหน้าสุดหรือหลังสุดของประโยค 

Examples:    Previously, I found a very cute dog. 

     My mother went to the market yesterday. 

โครงสร้างของประโยค บอกเล่า (Affirmative) S + V.2  

ปฏิเสธ (Negative)  S + did + not + V.inf  

คำถาม (Interrogative) Did + S + V.inf? 

1. เราใช้ Past Simple กับเร่ืองราวที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้ว (Completed Action) 

 Examples:   I admitted that I was wrong. 

A few minutes ago, I left my little brother at the 

gas station. 
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โครงสร้างของประโยค บอกเล่า (Affirmative) S + was,were + V.ing  

ปฏิเสธ (Negative)  S + was,were + not + V.ing

 คำถาม (Interrogative) Was,Were + S + V.ing? 

1. เราใช้ Past Continuous เพื่อพูดถึงเหตกุารณท์ี่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนั้นในอดีต 

   (Specific time in the past) 

 Examples:  At this time yesterday, he was dancing. 

    When she woke up, Andy was taking a bath. 

2. เราใช้ Past Continuous ในการบอกเล่าบรรยากาศได้ด้วย 

 Example:  The sun was shining, and it was raining at the same time. 

3. เราใช้ Past Continuous เล่าเร่ืองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีตและ Past Simple แทรก 

 Examples:  While I was swimming, the phone rang. 

    When I arrived, Anna was crying. 

 

โครงสร้างของประโยค บอกเล่า (Affirmative) S + had + V.3  

ปฏิเสธ (Negative)  S + had + not + V.3  

คำถาม (Interrogative) Had + S + V.3? 

1. เราใช้ Past Perfect กับเร่ืองราวที่เกิดขึ้นเป็นชว่งเวลาในอดีต หรือ เพื่อแสดงว่าเป็น

เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในอดีต ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง  

 Examples:  By the time we arrived, the train had already left. 

    After I had called him, the accident took place. 
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Present 

Continuous  

is,am,are + V.ing เกิดแน,่ กำหนดไว้แล้ว 

: He is bleeding to death. 

Will will + V.infinitive อนาคตตัดสินใจ ณ ขณะพูด, การเดา 

: I’ll win the lottery this time. 

: I’ll do it. 

V.be going to is,am,are + going to + 

V.infinitive 

แผนการทีจ่ะทำในอนาคต 

: She is going to quit her job. 

Present Simple S + V.1 การคมนาคม, ตารางเวลา 

: The train leaves at 9:30 am. 

 

      


