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10  จับตาย ! วายร้าย  BASIC GRAMMAR

 “a” และ “an” เป็นคำ นำ หน้านามที่ ใช้กับนามนับได้เอกพจน์ ใช้เมื่อกล่าวถึงนามที่ ไม่เฉพาะเจาะจง

  “a” ใช้นำ หน้านามที่อ่านออกเสียงเป็น “เสียงพยัญชนะ”  

• a computer (คอมพิวเตอร์) • a dictionary (พจนานุกรม)

• a government (รัฐบาล) • a university (มหาวิทยาลัย)

• a eulogy (คำ สรรเสริญ) • a hero (พระเอก)

  “an” ใช้นำ หน้านามที่อ่านออกเสียงเป็น “เสียงสระ”  

 • an animal (สัตว์) • an elevator (ลิฟต์) • an island (เกาะ)

 • an hour (ชั่วโมง)  • an ostrich (นกกระจอกเทศ) • an umbrella (ร่ม)

  หากหนา้นามมสีว่นขยายให้ ใช ้“a” หรอื “an” ตามสว่นขยายทีอ่ยูห่นา้สดุ เชน่ an old lady (หญิงชรา), 

a one-way street (ถนนที่เดินรถทางเดียว)

  ห้ามใช้ “a” หรือ “an” นำ หน้านามนับไม่ได ้

  • water (น้ำ ) • money (เงิน) • gas (แก๊ส)

 • information (ข้อมูล) • furniture (เครื่องเรือน) • luggage (กระเป๋าเดินทาง) 

 • machinery (เครื่องจักร) • knowledge (ความรู้) • baggage (กระเปา๋เดนิทาง)

 • courage (ความกล้าหาญ) • scenery (ทิวทัศน์) • homework (การบ้าน)  

 • equipment (อุปกรณ์) • jewelry (เครื่องประดับ) • thunder (ฟ้าร้อง)

  ห้ามใช้ “a” หรือ “an” นำ หน้า Irregular Noun ที่อยู่ ในรูปพหูพจน์ 

 • women (ผู้หญิง) • men (ผู้ชาย) • children (เด็กๆ)

 • people (ประชาชน) • curricula (หลักสูตร) • criteria (หลักเกณฑ์) 

 • cacti (ต้นกระบองเพชร) • alumni (ศิษย์เก่า) • fungi (เชื้อรา)

 • bacteria (แบคทีเรีย) • phenomena (ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

RULE 1
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 1.  occupation

 2.  university

 3.  escalator

 4.  curricula

 5.  obstacle

 6.  mechanic 

 7.  insomniac

 8.  information

 9.  sportsmen

10.  utensil 

11.  baggage

12.  mice

13.  gasoline

14.  furniture

15.  environment

16.  phenomena

17.  honesty

18.  knowledge

19.  abbreviation

20.  cacti

21.  alumni

22.  machinery

23.  hologram

24.  acupuncturist 

25.  stethoscope 

26.  children

27.  hour

28.  luggage

29.  calculator

30.  headphone

31.  continent  

32.  money

33.  fungi

34.  uniform

35.  salesman

36.  rectangle 

37.  adolescent 

38.  eulogy

39.  people

40.  heir

Direction: Fill in “a”, “an” or “.”

Brain Booster 1
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 1.  honest politician 

 2.  European country 

 3.   marvelous performance 

 4.  innovative product

 5.  extremely hot day

 6.  important issue

 7.  honor student

 8.  unique characteristic

 9.  cruel criminal

10.  unexpected error

11.  euphoric person

12.  ancient temple

13.  vital diagnosis 

14.  useful innovation

15.  absolutely bad idea

16.  careless chauffeur

17.  anonymous website

18.  historical monument

19.  rush hour

20.  flight attendant 

Brain Booster 2

Direction: Complete the following noun phrases with “a” or “an”. 
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Brain Booster 3

Direction: Complete the following sentences with “a” or “an”.

1.  Being  eight-time lottery winner is such  incredible experience 

in my life. 

2. NASA scientist sees  asteroid through the eyes of  robot. 

3. What is the difference between  crocodile and  alligator? 

4.  explosion in Ratchaprasong, Bangkok was  appalling event.

5.  One of the happiest moments of  teacher’s life is to see his young boy 

and girl successfully become  university student and  honorable 

citizen.  

6.   friend is someone who helps you overcome yourself and someone who is 

 ally in your endeavor to become more than you are.

7.   important way to foster  environment where knowledge is shared 

is to make sure the necessary resources are available.

8.  We normally use  elevator or  escalator when we go shopping 

in  department store.Sam
ple
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 “the” เป็นคำ นำ หน้านามที่ ใช้กับนามนับได้และนับไม่ได้ ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ ใช้เมื่อกล่าวถึง

นามที่เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกันอยู่แล้ว 

   ใช้ “the” เมื่อกล่าวถึง...

 • นามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เช่น the Sun, the moon, the world

 •  ชือ่ทางภมูศิาสตร ์มหาสมทุร ประเทศบางประเทศทีเ่ตมิ -s ทะเล แมน่้ำ  ทะเลทราย ปา่ไม ้เทอืกเขา 

หมู่เกาะ ทิศ ภูมิภาคของประเทศ เช่น the Equator, the Pacific Ocean, the United States, 

the Philippines, the Dead Sea, the Chaopraya River, the Sahara Desert, the Amazon 

Forest, the Rockies, the Bahamas, the North, the West

 •  เลขลำ ดับที่ คำ บอกเวลา สำ นวนการบอกเวลาและการบอกขั้นตอน เช่น the first, the fifth,                  

the tenth, the past, the future, in the morning, in the afternoon, in the evening, 

at the beginning, in the middle, in the end

 •  คุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น the easiest way, the most beautiful lady และใน

โครงสร้าง ยิ่ง...ยิ่ง... เช่น The more I try, the less it works. หรือ The bigger our car 

is, the more comfortable we sit.

 •  ชื่อบริษัท องค์กร หนังสือพิมพ์ นามสกุลครอบครัว เช่น the Coca-Cola Company, the 

United Nations Children’s Fund, the New York Times, the Nations, the Jacksons, 

the Whites 

 •  กลุ่มคน โดยวางไว้หน้าคุณศัพท์แทนการใช้นามพหูพจน์ เช่น  the rich, the poor, the blind, 

the deaf, the disabled, the young, the jobless, the Chinese, the Spanish

 •  นามที่มีบุพบทวลีหรืออนุประโยคขยายอยู่ด้านหลัง เช่น the girl with eye-glasses, the book 

on the shelf, the car that you drive, the topic which we mentioned 

RULE 2
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 •  นามที่ผู้พูดและผู้ฟังรู้จักและทราบว่าหมายถึงอะไรหรือสิ่งใด นามที่กล่าวซ้ำ ครั้งที่สองเป็นต้นไป                                                                                     

เช่น Kim, where is the dog? (คิม สุนัขตัวนั้นอยู่ที่ ไหน), The dog is running in the                      

garden. (สุนัขตัวนั้นกำ ลังวิ่งอยู่ในสวน) , I bought a new camera and now the camera 

is missing. (ฉันซื้อกล้องใหม่มา และตอนน้ีกล้องตัวนั้นก็หายไปแล้ว) หรือ I saw a man at 

the bus station. The man is quite tall and handsome. (ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ท่ารถ                 

ประจำ ทาง ผู้ชายคนนั้นค่อนข้างสูงและหล่อดีทีเดียว) 

   ไม่ ใช้ “The” เมื่อกล่าวถึง...

 •  ชื่อคน เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ กีฬา วิชา ภาษา โรคภัยไข้เจ็บ ดาวเคราะห์ ทวีป เช่น Surachai, 

London, Bangkok, California, Germany, basketball, physics, Spanish, mumps, Mars, 

Antarctica, Asia, Australia, Europe 

 •  ยศตำ แหน่งที่มีช ื่อต่อท้าย ชื่อสถาบันการศึกษาบางแห่ง สายการบิน สนามบิน และถนน เช่น                    

General Prayuth, Chulalongkorn University, Suankularb Wittayalai School, Thai 

Airways, Narita International Airport, Silom Road 

 •  ชื่อวันในสัปดาห์ วันสำ คัญ เดือน ฤดูกาล มื้ออาหาร เช่น Monday, Makha Bucha Day,  

Valentine’s Day, January, Winter, breakfast

 •  อาการนามทัว่ไป ไมม่กีารชีเ้ฉพาะเจาะจง เชน่ honesty, happiness, bravery, freedom, slavery

 • นามนับไม่ได้ที่ ไม่ช ี้เฉพาะ เช่น money, milk, gas, silver, gold, water, alcohol

 • ยานพาหนะที่วางไว้หลังบุพบท by เช่น by bus, by train, by plane, by Taxi

 •  สถานที่ที่ ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น go to school (ไปเรียน, ไปสอน) go to church          

(ไปสวดมนต์) รวมถึง hospital, prison, jail, university และ at homeSam
ple
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 1.  eleventh floor

 2.  October

 3.  Don Mueang Airport

 4.  United States of America

 5.   Indian Ocean 

 6.   Bangkok Airways

 7.  best tourist attraction 

 8.  Thursday

 9.  Sukhumvit 

 10.  Andes

 11.  moon

 12.  lunch

 13.  mathematics 

 14.  Valentine’s Day

 15.  volleyball

 16.  Assumption College 

 17.  mumps

 18.  United Kingdom

 19.  Alps

 20.  first time

 21.  Los Angeles 

 22.  Atlantic

 23.  Philippines 

 24.  United Arab Emirates 

 25.  Caribbean Sea

 26.  Canada

 27.  Rockies

 28.  Mars

 29.  Netherlands

 30.  richest man

Brain Booster 4

Direction: Fill in “the” or “”. 
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 1. The passengers will have  breakfast and hot drinks on board.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 2. There is  invitation card on your table.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 3. This place is one of  most popular tourist attractions in Lao.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 4.  Caribbean Airlines is the state-owned airline of  Trinidad and Tobago and 

was incorporated in September 2006.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 5.   White House is the official residence and principal workplace of the   

President of the United States located in  Washington, D.C.

 1) The,  2) The, the

 3) A, a 4) , the

 6.   California has become  first state to pass landmark legislation 

that bans the captivity and breeding of Orcas.

 1) A, the 2) The, the

 3) , a 4) , the

Brain Booster 5

Direction: Choose the correct answer.
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 7.  The Dead Sea is a salt lake bordered by Jordan to  east and Israel and 

Palestine to  west.

 1) the, the 2) an, the

 3) an, a 4) , 

8.  His Majesty King Bhumibol Adulyadej was born at Mount Auburn Hospital in  

Cambridge, Massachusetts in  United States of America.

 1) a, a 2) , the

 3) the,  4) the, the

9.    Sahara is the largest hot desert and the third largest desert in  

world after Antarctica and the Arctic.

 1) , the 2) A, the

 3) The, the 4) ,  

10.  The Statue of Liberty is  colossal neoclassical sculpture on Liberty Island 

in New York Harbor in  New York City.

 1) a, a 2) a, 

 3) the,  4) the, the
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1.   1) The Great Wall of China is 2) the world’s longest wall and 3) biggest ancient                  

Architecture 4) which has a stunning array of 5) a scenery from the beaches of 

Qinhuangdao.

2.  When it is 1) time for 2) surgery to begin, you will be taken to 3) a operating room 

either by walking with 4) a nurse or by being wheeled on 5) a stretcher.

3.   With 1) its “Future of Retail” study, Motorola Solutions has studied 2) the latest 

trends in retail and determined that 3) an unique shopping experience is becoming                           

4) a significant factor of 5) success for retailers.

4.  1) The Eiffel Tower is 2) a wrought iron lattice tower on 3) the Champ de Mars in 

Paris, France, which is named after 4) the engineer Gustave Eiffel, whose company 

designed and built 5) a tower.

5.  1) Bangkok’s International Fashion Week (BIFW2017) has grown considerably since 

its 2007 inception and now attracts 2) a fashion lovers and top designers from 

all over 3) the region and beyond, who come to 4) Bangkok to showcase their  

5) collections and see what’s chic nowadays.

Brain Booster 6

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.
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 ประธานกับกริยาในประโยคต้องสอดคล้องกันตามหลัก Subject & Verb Agreement เช่น ใน

โครงสร้างประโยค Present Simple Tense หากประธานของประโยคเป็นนามเอกพจน์ (Singular) หรือ

สรรพนาม (Pronoun) He, She และ It กริยาที่ผันตามประธานต้องเติม -s หรือ -es และหากประธาน

ของประโยคเป็นนามพหูพจน์ (Plural) หรือสรรพนาม I, You, We, และ They กริยาที่ตามมาไม่ต้อง           

ผันรูป 

 • The teacher checks each student’s name before class. 

  คุณครูขานชื่อนักเรียนแต่ล่ะคนก่อนเรียน

   ประธานเอกพจน์ กริยา “โปรด” เติม “-s”

 • Lisa always brushes her teeth before going to bed.

  ลิซ่าแปรงฟันก่อนเข้านอนเป็นประจำ 

   ประธานเอกพจน์ กริยา “โปรด” เติม “-s”

 • Many students read their books before the exam. 

  นักเรียนจำ นวนมากอ่านหนังสือก่อนสอบ

   ประธานพหูพจน์ กริยา “งด” เติม “-s”

 • John and Roger often go to the library.

  จอห์นและโรเจอร์ไปห้องสมุดอยู่บ่อย ๆ  

   ประธานพหูพจน์ กริยา “งด” เติม “-s”

RULE 3
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 1. My parents sometimes 1) work 2) works on weekends.

 2. Susan 1) enjoy 2) enjoys talking with her new friend in the school cafeteria.

 3. A lot of guests normally 1) ask 2) asks if they can take some photos here.

 4. The noise outside 1) annoy 2) annoys everyone reading in the library.

 5. According to the article, women 1) live 2) lives longer than men.

 6. Computers 1) become 2) becomes very necessary for every organization.

 7. This book really 1) help 2) helps us understand English grammatical features. 

 8. Reptiles and mammals happily 1) inhabit 2) inhabits the Amazon rainforest.

 9. You and I often 1) plan 2) plans to visit Japan during cherry blossom season.

10. Our language class normally 1) start 2) starts at 9 o’clock every day.

11. The moon normally 1) shine 2) shines when the sky goes darker.

12. The patients 1) feel 2) feels relaxed when the doctor smiles and talks gently. 

13. Jessica always 1) take 2) takes good care of her sick grandmother.

14. Thousands of people 1) get 2) gets angry at the government’s new policy. 

15. I can’t sleep well because my neighbor’s dog 1) bark 2) barks every night.

16. Happiness 1) mean 2) means a good feeling when your life is good.

17. Many accidents 1) occur 2) occurs during Songkran Festival. 

18. I’m so happy when my beloved daughter 1) smile 2) smiles openly.

19. So many teenagers 1) lack 2) lacks knowledge regarding effective birth control. 

20. The term UFO 1) refer 2) refers to a suspected alien spacecraft flying in the sky.

Brain Booster 7

Direction: Choose the best answer to complete the sentence.
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 นามที่ทำ หน้าที่เป็นประธานของประโยค หากมีคำ เชื่อม “and” โดยทั่วไปจะทำ หน้าที่เป็นประธาน

พหูพจน์ 

 • Jim and his parents are in Japan now. 

  จิมและพ่อแม่ของเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ขณะน้ี 

 • The students and their teacher discuss each grammatical rule carefully. 

  นักเรียนและคุณครูถกกันเรื่องกฎไวยากรณ์แต่ละข้ออย่างละเอียดรอบคอบ 

 • The manager and the secretary try to finish their work before 17.00. 

  ผู้จัดการและเลขาพยายามทำ งานให้เสร็จก่อน 17 นาฬิกา

  นามที่บอกอาชีพเชื่อมด้วย “and” แต่ ใช้คำ นำ หน้านามตัวแรกตัวเดียว ให้ถือเป็นประธานเอกพจน์ 

 • The school director and manager plans to visit Italy next week.

  ผู้อำ นวยการและผู้จัดการโรงเรียนวางแผนจะไปเยือนประเทศอิตาลีสัปดาห์หน้า 

   ประธานคนเดียวแต่มีสองอาชีพ ถือเป็นประธานเอกพจน์ 

 • The school director and the manager plan to visit Italy next week.

  ผู้อำ นวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนวางแผนจะไปเยือนประเทศอิตาลีสัปดาห์หน้า 

   ประธานสองคน คนละอาชีพ โดยมีคำ นำ หน้านามทั้งสองคำ  ถือเป็นประธานพหูพจน์ 

RULE 4
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  ชือ่เฉพาะอยา่งหนงัสอื ภาพยนตร ์อาหารหรือเครือ่งดืม่ทีร่ับประทานดว้ยกนั ถอืเปน็ประธานเอกพจน์ 

 • Pride and Prejudice is a famous book written by Jane Austen.

  หนังสือ Pride and Prejudice เป็นหนังสือที่ โด่งดังเขียนโดยเจน ออสเตน 

 • Whisky and soda is a popular beverage among his friends. 

  วิสกี้ผสมโซดาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมในกลุ่มเพื่อนของเขา 

 • Bread and butter gives us some energy before working. 

  ขนมปังทาเนยให้พลังงานแก่พวกเราก่อนทำ งาน 

“Better late than never, but never late is better.” – Drake 
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